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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil și llie Verdeț, a făcut ieri o 
vizită de lucru în județul Ialomița. Secretarul general al partidului și ceilalți conducători de partid și de stat au 
vizitai lucrările ce se desfășoară în incinta îndiguită Boicea pentru a stăvili apele Dunării în creștere, precum 
și întreprinderi industriale, unități agricole de stat și cooperatiste, au stabilit Ea fața locului măsurile ce trebuie 
luate în continuare pentru apărarea de inundații, pentru ridicarea activității economice la nivelul și cerințele impu
se acestui ultim an al cincinalului. Mii și mii de oameni au întîmpinat pe conducătorii de partid și de stat cu un pu
ternic entuziasm, i-au aclamat îndelung, exprimîndu-și dragostea, încrederea nețărmurită față de Partidul Comunist 
Român, hotărîrea lor fermă de a contribui cu toate forțele la recuperarea grabnică a daunelor pricinuite de calami
tăți, pentru a îndeplini planul pe acest an, asigurînd astfel o temelie trainică viitorului cincinal.

Acum, cînd așternem pe hîrtie 
reportajul acestei zile, cînd ne 
străduim să selecționăm din ne- 
sfîrșitul șir al faptelor, al impre
siilor pe cele mai grăitoare, ni se 
impune o puternică imagine : a- 
ceea care înfățișează poporul nos
tru ca o unică și trainică familie, 
sudată prin voința unanimă de a 
munci cu dăruire, cu abnegație 
pentru progresul neîntrerupt al 
patriei, prin dragostea profundă și 
nețărmurita încredere în parti
dul nostru comunist, în secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De-a lungul digurilor 
ce se ridică în calea apelor Du
nării, în halele uzinelor moderne, 
care ridică la putere fertilitatea 
dintotdeauna a Bărăganului, con- 
ferindu-i dimensiunea industrială. 
ÎO fermele cooperativelor agricole 
de producție și ale întreprinderilor 
de stat, pe schelele șantierelor pe 
care se desenează cu beton și 
oțel viitoarea hartă a județului 
Ialomița, pe tot traseul străbătut 
în timpul vizitei, am simțit bă
tăile unei uriașe și generoase 
inimi, inima poporului român. Ini
mă al cărei puls s-a simțit cu 
aceeași intensitate în Transilvania 
și în Maramureș, în Moldova și în 
Muntenia, în toate ținuturile care, 
în ultimele săptămîni, l-au primit 
pe conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Țara întreagă asigură partidul, 
prin secretarul său general, că tot 
ceea ce ne-am propus înainte ca 
forțele oarbe ale naturii să se dez- 
.ănțuie, că tot ceea ce am vrut să 
înfăptuim în acest ultim an al 
cincinalului vom înfăptui. Iar asi
gurarea poartă un nume concret: 
Munca.

Bărăganul 
agricol, 

Bărăganul 
industrial

Bărăganul, vatra de pîine a țării, 
ținut al lanurilor nesfârșite, ipos
tază solară a pămîntului românesc,

„Va fi o recoltă bună I"

trece, în anii socialismului, prin 
spectaculoasă prefacere. Orizon
tala cîmpie și-a cîștigat dreptul la 
cea de-a treia dimensiune, cea 
care îi conferă, alături de atribu
tele roadelor pămîntului, și pe a- 
celea ale retortelor chimiei, ale 
halelor industriale.

La Călărași s-au ridicat poi în
treprinderi ale industriei chimice, 
industriei ușoare și materialelor 
de construcții. La Fetești a intrat 
nu de mult în funcțiune o modernă 
fabrică de conserve. La Slobozia, 
pe lîngă noua fabrică de ulei, care 
valorifică bogăția de materii prime

din județ, se ridică două noi în
treprinderi : o filatură de bumbac, 
care va produce 4 600 tone fire pe 
an, și Combinatul de îngrășăminte 
chimice, cu o capacitate de 600 000 
tone anual, și altele pentru care

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează situația îndiguirilor de pe Dunăre

PARTIDULUI, GUVERNULUI, 
MARII FAMILII SOCIALISTE

Profunda noastră recunoștință 
pentru ajutorul puternic, 
prompt, încurajator, care

ne înseninează
Noile măsuri prevăzute de hotărîrea Comitetului Cen

tral al partidului, a guvernului și Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste privind ajutorarea populației 
și a cooperativelor agricole lovite de calamități au avut 
un puternic ecou, fiind intimpinate cu sentimente de vie 
și profundă recunoștință.

Este știut că forța devastatoare a inundațiilor a provo
cat pagube imense economiei naționale, la care se adaugă 
pierderile mari provocate prin întreruperea ciclului normal 
de producție în întreprinderile cafe cooperau cu cele cala
mitate, prin timpul răpit producției ca urmare a mobili
zării unor imense forțe de muncă, plata in conti
nuare a salariilor în intreprinderile calamitate, ieșite din 
producție. Incalculabile sint și cheltuielile determinate 
de mobilizarea mijloacelor tehnice ale armatei, de opera
țiile de cazare a sinistraților, asigurarea hranei, lupta pe 
tărîm sanitar etc, pentru care au fost alocate numai in 
primele zile ale calamității 400 de milioane lei.

$i totuși, î\' POFIDA ACESTOR IMENSE PAGUBE, 
DATORITĂ FORȚEI ECONOMIEI NOASTRE SOCIA
LISTE ȘI CA EXPRESIE A POLITICII PARTIDULUI, 
ÎN ÎNTREGIME PUSA IN SLUJBA INTERESELOR OA
MENILOR MUNCII. PĂTRUNSA DE UN PROFUND 
UMANISM, SE ÎNFĂPTUIESC MĂSURILE AMPLE PRE
VĂZUTE DE HOTĂRÎREA C.C. AL P.C.R., A GUVER-

ziua de mîine
NULUI ȘI CONSILIULUI NATIONAL AL F.U.S. ÎN 
SPRIJINUL POPULAȚIEI SINISTRATE, hotărire care se 
incadrează in uriașa mișcare de solidaritate și întrajuto
rare tovărășească — manifestată atit de impresionant in 
aceste zile, ca o caracteristică a societății noastre.

Corespondenții noștri din județele lovite de inundații 
nc-au relatat despre emoționantele cuvinte de gratitu
dine ale locuitorilor pentru acest sprijin puternic și mul
tilateral, care prevede un complex de măsuri — de 
la alocarea unor importante ajutoare bănești pentru 
reconstruirea caselor distruse, repararea celor avariate la 
orașe și sate pină la suplimentarea planului de stat la 
construcția de locuințe și de la refacerea anexelor gos
podărești, a bunurilor casnice și de uz personal pină la 
asigurarea de înlesniri și scutiri de taxe la procurarea 
de materiale de construcții sau refacerea clădirilor și cul
turilor distruse, a potențialului de producție al cooperati
velor agricole lovite de calamitate.
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sinistraților

întoarcerea de la Moscova 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Vineri seara s-a înapoiat de la 
Moscova tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care, potrivit înțelegerii 
dinairite stabilite, a avut o întîlnire 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. 
pentru a avea convorbiri privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării și cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România si 
U.R.S.S.

împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-au înapoiat 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Alexandru Boabă, miniștri, 
consilieri și specialiști.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

erau prezenți tovarășii llie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Leonte Răutu, Mi
hai Marinescu și Ion Pățan, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, miniștri și alte persoane ofi
ciale.

Erau de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecare pe aeroportul Vnu

kovo, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și persoanele care l-au în
soțit au fost conduși de tovarășii 
Alexei Kosîghin, Dmitri Poleanski, 
Leonid Iliciov și de alte oficialități.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Moscova, Teodor Ma
rinescu, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tratativele româno-sovietice
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

29 mai, la Kremlin, între Ion 
Gheorghe Maurer și A. N. Kosîghin 
au avut loc tratative, la care au 
participat:

Din partea română: Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al Repu
blicii Socialiste România, Alexan
dru Boabă, ministrul industriei chi
mice, Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste România, 
Radu Constantinescu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Ion Lă- 
zărescu, adjunct al ministrului 
industriei miniere și geologiei, Con
stantin Dumitrașcu, secretar per
manent adjunct al Comisiei guvet-

namentale pentru dotarea cu echi
pament de calcul și automatizarea 
prelucrării datelor, și alte persoane 
oficiale.

Din partea sovietică: N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării ai U.R.S.S., V. V. Kro
tov, M. R. Kuzmin și N. A. Obolen
ski, locțiitori de miniștri ai U.R.S.S., 
L. P. Malkevici, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru re
lații economice externe, și alte 
persoane oficiale.

La tratative a participat, de ase
menea, Teodor Marinescu, amba
sadorul României în Uniunea So
vietică.

în cursul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, prietenească, au fost exa
minate probleme ale dezvoltării și 
adîncirii în continuare a colaboră
rii și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică. Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

Republicii Socialiste România, și 
A. N. Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
schimbul de păreri care a avut loc 
și încrederea în dezvoltarea con
tinuă și neîntreruptă a colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres) — Gu

vernul sovietic a oferit un dejun 
în cinstea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al (Republicii Socialiste 
România.

Din partea română au participat 
tovarășii : Gheorghe Rădulescu, 
Maxim Berghianu, Alexandru Boa
bă, Nicolae Agachi și alte persoane 
oficiale.

Din partea sovietică au partici
pat tovarășii : Alexei Kosîghin, 
Dmitri Poleanski, Nikolai Baiba
kov, miniștri.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească. Ion 
Gheorghe Maurer și Alexei Kosî
ghin au rostit toasturi.

★
De la bordul avionului, președin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, o telegramă în care se 
spune :

„Părăsind teritoriul Uniunii So
vietice, vă transmitem mulțumiri 
cordiale pentru primirea priete
nească și ospitalitatea de care s-a 
bucurat delegația guvernamentală 
română în timpul vizitei sale în 
țara dumneavoastră.

Folosim și acest prilej pentru a 
adresa poporului frate sovietic cele 
mai sincere urări de noi succese 
în construcția comunismului în pa
tria sa.

Ne exprimăm convingerea că re
lațiile de prietenie dintre poporul 
român și poporul sovietic se vor 
dezvolta și în viitor, spre binele ță
rilor noastre, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume".

Reevaluindu-și realist posibilitățile, pentru 
a grăbi înlăturarea urmărilor calamității 

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE 
IȘI SUPLIMENTEAZĂ 
ANGAJAMENTELE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de către comitetele județene de partid:

GALAȚI
• SUPLIMENTAR FATA DE ANGAJAMENTELE INIȚIALE 
O PRODUCȚIE MARFĂ INDUSTRIALA DE 82,7 MILIOA
NE LEI, AJUNGÎND ÎN TOTAL LA 218,8 MILIOANE LEI
• VOLUMUL DE CONSTRUCȚII-MONTAJ A FOST MA

JORAT CU 46,7 MILIOANE LEI

într-o telegramă adresată COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de Comitetul 
județean Galați al P.C.R., se spune, printre altele : 
In aceste momente de grea încercare, tdți locuitorii

(Continuare in pag. a IV-a)

• ANGAJAMENTUL ANUAL LA PRODUCȚIA MARFA 
INDUSTRIALĂ A FOST DUBLAT • VALOAREA BENEFI
CIILOR SUPLIMENTARE VA CREȘTE DE LA 40 MILIOANE 

LEI LA 84,5 MILIOANE LEI

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN au adresat COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se ara
tă că, în urma reevaluării posibilităților dș pgrg

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI nicolae ceaușeșcu 
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s-au investit an de an sume tot 
mai mari. Numai în acest an, pen
tru dezvoltarea economică a jude
țului s-au investit peste 2 miliarde 
lei, sumă de aproape două ori mai 
mare decît cea investită în 1969. 
Realizarea acestor mari obiective 
industriale, la care se vor adăuga 
construcțiile viitorului cincinal, 
va spori, in 1975, producția globa
lă a județului de 2,1 ori față de 
cea realizată la sfîrșitul anului 
trecut. Aceste moderne obiective 
industriale, de mare importanță 
pentru economia națională, ridicate 
în această zonă, sînt expresia vie a 
preocupării partidului și statului 
nostru de a asigura dezvoltarea 
multilaterală, armonioasă, a tuturor 
județelor și localităților țării, de 
a repartiza proporțional forțele de 
producție și a valorifica plenar 
forța de muncă pe întregul teri
toriu, de a ridica din punct de ve
dere economic, social, cultural toa
te județele țării.

E o dimineață caldă, cu soare 
văratic, cum nu ne-a fost dat să 
mai avem în această lună mai. 
încă de la primele ore, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu și ceilalți con
ducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre meleagurile Ialo- 
miței. Sub ochiul de lumină al 
ferestrelor elicopterului, totul se 
vede foarte bine : cîmpii întinse, 
învăluite în verdele crud al griu
lui și porumbului.

Pe măsură ce ne apropiem de 
pămînturile ialomițene, apar ici- 
colo, pe cîmpurile pline de rod, 
ochiuri de apă. mai mari, tot mai 
mari, pînă cînd cuprind în viitoa
rea lor sate, șosele, livezi.

Lunca, Brăilița, Piua Petrii — 
trei sate se succed aproape unite 
de apele Ialomiței. refuzate de 
prea plinul Dunării.

Elicopterul aterizează chiar în 
această zonă, pe un drumeag înăl
țat, unde apele nu au putut ajun
ge. Sîntem în fața sediului fermei 
nr. 4 a întreprinderii agricole de 
stat Vlădeni — mare unitate de 
producție, ale cărei, pămînturi se 
află în zona indiguită dintre Du
năre și brațul Borcea.

în întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat au 
sosit aici tovarășii Vasile Marin, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R., I. Manț, 
secretar general al Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, ingi
nerul Valentin Georgescu, direc
torul I.A.S.

Secretarul general al partidului 

Se exomineozâ calitatea produselor Fabricii de confecții din Călărași

se interesează de măsurile care au 
fost luate pentru apărarea acestei 
incinte îndiguite, de situația ac
tuală.

Se pornește de îndată, la bordul 
unei șalupe, la cercetarea stării 
digului care împrejmuiește ogoa
rele întreprinderii, ferindu-le de 
năvala apelor.

Cit vezi cu ochii, de-a lungul 
malului Borcei, mii și mii de saci 
de polietilenă plini cu nisip sau 
pămînt, stivuiți cu grijă, în unele 
locuri depășind înălțimea de 1 
metru. De fapt, digul adevărat nu 
se mai vede, apele sînt de mult la 
înălțimea sa. De cîteva zile, cota 
undelor Borcei este de 714 centi
metri, cea mai înaltă cunoscută 
pînă acum.

In unele locuri, pe dig. se lucrea
ză. Vîntul puternic care a stirnit 
valuri grele zilele trecute a erodat 
stăvilarul înălțat de oameni, dar 
breșele se astupă repede, printr-o 
muncă fără istov, de zi și noapte, 
în care sînt concentrate mari for

țe umane și materiale — lucrători 
din întreprinderi, ostași, mașini 
puternice. Pretutindeni domnesc 
calmul, ordinea, hotărîrea.

Ce apără cu atîta îndîrjire cei din 
Vlădeni ? O simplă privire panora
mică în spatele acestui dig te face 
să înțelegi totul. Imense întinderi 
cultivate — peste 12 000 hectare, a- 
flate cu cîțiva metri sub nivelul 
apelor care lovesc digul — sînt a- 
menințate de furia revărsărilor. 
Sînt pămînturi noi, scoase de sub 
ape, cu doar cîțiva ani în urmă, 
pămînturi mănoase, care anul tre
cut au dat rod bogat. Brațul enorm 
al digului dinspre Borcea — peste 
23 de kilometri, apără 1 300 hectare 
cu grîu — și niciodată nu ne-a e- 
moționat mai mult unduirea sa în 
adierea primăvăratică. — cîteva alte 
mii de hectare de porumb. 2 900 
cu floarea-soarelui, 700 cultivate 
cu orz, alte 700 cu ovăz. Ca un 
braț de mamă apărîndu-și copilul 
se întinde acest dig — fiecare lo
pată de pămînt, fiecare sac adus, 
fiecare par înfipt în apă a însem
nat truda de zi și noapte a oame
nilor, care înțeleg să ocrotească a- 
vuția țării, așa cum ar ocroti viața 
propriului lor copil. Și această 
luptă grea, eroică, se duce de 90 
de zile și 90 de nopți, de cînd Du
nărea și Borcea au prevestit ame
nințarea.

Zona Vlădenilor este, din toate 
cele 100 000 hectare amenințate de 
ape în incinta indiguită dintre flu
viu și Borcea, cea mai periclitată. 
Dar din cuvîntul plin de siguranță 
al tovarășului Spiru Cristache, u- 
nul din cei care compun coman
damentul de șoc al luptei, din cer
titudinea cu care ne vorbea despre 
recoltele mari ce se vor obține în 
zona astăzi amenințată, am înțeles 
că oamenii acestei lupte sînt bo- 
tărîți pînă la ultima picătură de 
energie să nu cedeze apelor nici un 
spic de grîu, nici o palmă de loc 
care ar putea să dea rod.

Se lucrează la Gura Săltavei, Ia 
fei la 'Țipirigelu, la Repejoru, ori
unde digul se află mai guțin sigur. 
La unul din aceste puncte, șalupa 
pe care se află tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu acostează. Muncitori, 
ostași, femei și bărbați se opresc 
o clipă din lucru și salută cu 
căldură pe secretarul general 
al partidului, care se oprește 
la mulți dintre ei, le spune 
cuvinte de îmbărbătare, elogiin- 
du-le efortul, izvorît dintr-un 
profund patriotism,, de a salva bo
gatele recolte pe care le vestesc 
aceste pămînturi, pentru a căror 
renaștere s-a cheltuit atîta trudă.

— Cum merge, tovarăși ? îi în
treabă tovarășul Ceaușeșcu.

— Bine, tovarășe secretar gene
ral !

— Vom reuși să apărăm pămin- 
tul, să stăvilim apele ?

— Reușim, reușim !
— Așa, tovarăși ! Trebuie să le 

stăvilim, să fim mai puternici decit 
ele. Se cere muncă, e nevoie de 
eforturi pentru a salva recolta. Ar 
fi păcat să o lăsăm pradă apelor. 
E o recoltă frumoasă. Vă felicit 
pentru eforturile depuse și vă do
resc succes în această grea bătălie 
pe care o duceți !

Și, ca o confirmare a celor spuse, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu arata 
spre griul din apropiere, intră in 
lan. observă că paiul a dat in spic 
vinjos. De pe aceste ogoare, anul 
trecut s-ău obținut producții fru
moase, care au adus. întreprinderii 
locul II pe tară și beneficii supli
mentare de 1,5 milioane lei. Secre-

înalță un municipiu modern în inima Bărăganului

tarului general ăl partidului i se 
comunică hotărîrea lucrătorilor 
I.A.S. de a se recolta foarte rapid 
orzul, pentru ca ogoarele să poată 
fi recultivate cu porumb. Tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu apreciază a- 
ceastă inițiativă, le urează succes 
în realizarea ei.

De secretarul general al partidu
lui se apropie apoi comandantul 
trupelor care ajută la înălțarea di
gului, generalul maior Gheorghe 
Briceag. Un raport scurt, precis, 
în care se întrevăd imensele efor
turi depuse de bravii ostași, voința 
lor neclintită de a fi alături de în
tregul popor și în aceste momente 
de încordată luptă.

„Transmiteți ostașilor felicitări — 1 
spune comandantul suprem al for- \ 
țelor noastre armate. Au lucrat 
bine. Le doresc succes în această 
bătălie". ,;Servim Republica Socia
listă România", răspunde genera
lul. Urăie puternice au însoțit a- 
cesit.e cuvinte, care au continuat 
nesfîrșite pînă cînd elicopterul și-a 
luat din nou zborul, îndreptîndu-se 
spre alte așezări ale Ialomiței. spre 
orașul din sudul județului — noul 
și puternicul centru industrial Că
lărași.

Aparatul de zbor la bordul că
ruia se află tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu și ceilalți conducători 
de partid și de stat aterizează în 
zona industrială a Călărașilor. Mii 
de oameni ai muncii din oraș și din 
comunele apropiate, aflînd de vi
zita secretarului general al parti
dului, au venit aici să-l întîmpine. 
Este o atmosferă entuziastă. Pri
mul secretar al Comitetului muni
cipal Călărași alP.C.R., Ion Siniș- 
teanu, rostește un cuvînt de bun 
sosit.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
combinatul de hîrtie și celuloză, 
mare unitate industrială, care folo
sește paiele ca materie primă. Aici, 
paiele Bărăganului, aceste foste 
„deșeuri" ale agriculturii, sînt va
lorificate superior.

La intrarea în combinat, condu
cătorii de partid și de stat sînt sa
lutați de sute de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, care fac oaspeți
lor o călduroasă primire. Prin in
termediul unei machete, oaspeții 
sînt informați despre cele mai re
cente lucrări de investiții ce se fac 
în unitățile combinatului, pentru 
ca din. anul viitor el să atingă ca
pacitatea proiectată — 50 000 tone 
celuloză, 66 000 tone hîrtie, 8 600 
tone alte produse.

Se vizitează fabricile de celuloză 
și hîrtie. Aproximativ 180 000 tone 
de paie se transformă anual în ce
luloză și hîrtie, economisindu-se 
circa 300 000 mc lemn de rășinoase. 
întregul proces de fabricație este 
automatizat. De la pupitrul de co
mandă este urmărită și dirijată, fază 
cu fază, complicata metamorfoză. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu se 
interesează de stadiul unor lucrări 
de investiții, de calitatea produse
lor. Directorul general al combina
tului, Vasile Manole. informează 
pe oaspeți că harnicul colectiv al 

.acestei unități este hotărît să lu
creze cu eforturi sporite in această 
perioadă, ca prin muncă susținută 
să contribuie și el la recuperarea 
rapidă a pierderilor provocate de 
inundații. Angajamentele chimiști- 
lor de aici prevăd ca anul acesta 
să realizeze în plus față de plan și 
de angajamentul inițial o produc
ție globală de 2,8 milioane lei.

După vizitarea sectorului turnă
torie, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
remareînd deficiențele existente 
aici, indică luarea neîntârziată a 
unor măsuri; energice pentru a se 
organiza mai bine procesul de pro
ducție, a se folosi mai judicios for
ța de muncă, a se gospodări mai 
bine utilajele, materia primă, par
cul auto.

Se

Pentru înfăptuirea acestor mă
suri, o contribuție hotărîtoare tre
buie să aibă organizația de partid 
din combinat, toți comuniștii, co
mitetul de direcție.

Adresîndu-se muncitorilor pre- 
zenți, tovarășul Ceaușeșcu întrea
bă : „Se poate, tovarăși ?“

„Se poate, tovarășe secretar ge
neral" — răspund cu toții. „Vă 
asigurăm că vom munci cu toate 
forțele !“.

După vizitarea combinatului, co
loana mașinilor oficiale străbate 
principalele artere ale orașului, în
dreptîndu-se spre fabrica de con
fecții. Pe întregul traseu, conducă
torii de partid și de stat sînt salu
tați cu multă căldură de populația 
orașului, care, cu mic cu mare, acla
mă îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul 
său general.

Se vizitează fabrica de confecții. 
Intrată în funcțiune acum 8 ani 
cu numai 300 de muncitori, ea s-a 
dezvoltat continuu, ajungînd astăzi 
să lucreze cu peste 2 600 de lucră
tori. Anual, fabrica realizează o 
producție globală de 320 de milioa
ne lei, multe din confecțiile fabri
cate aici fiind destinate exportu
lui în țări ca U.R.S.S., R.F.G., Ca
nada, S.U.A., Iugoslavia, Franța, 
Italia.

însoțiți de directorul întreprin
derii, Constantin Vasilache, oaspeții 
vizitează principalele secții de pro
ducție. Scurte popasuri la unele 
locuri de muncă prilejuiesc discuții 
asupra calității produselor și preo
cupărilor actuale de creștere a pro
ducției. Oaspeții sînt informați că 
în primele 4 luni ale anului 
colectivul fabricii. . și-a depășit 
sarcinile de plan, iar în ultimele 
zile angajamentele inițiale luate în 
întrecerea socialistă au. fost supli
mentate cu 6 milioane lei la pro
ducția globală a unității. Direc
torul întreprinderii arată că, pen
tru a veni în sprijinul populație: 

(n ferma zootehnică o I.A.S. Ciulnița

sinistrate din zonele calamitate, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
fabricii vor lucra în schimburi 
prelungite, în zilele de repaos, pen
tru a realiza cît mai multe con
fecții. în afară de aceasta, contri
buția bănească a întregului colec
tiv destinată ajutorării sinistrați- 
lor se ridică la peste 830 000 lei.

Se discută despre eficiența eco
nomică a întreprinderii, despre re
lațiile dintre fabrică și combinat ; 
se iau în dezbatere problemele ri
dicate de perspectivele dezvoltării 
fabricii.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului felicită pe 
lucrătorii fabricii pentru succesele 
obținute, urîndu-le noi realizări în 
producție.

De la Călărași, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, ceilalți conducători de 
partid și de stat se îndreaptă spre 

- Slobozia. De o parte și de alta se 
întind cît vezi cu ochii lanuri de 
grîu, tarlale de porumb și floarea- 
soarelui — culturi viguroase ale 
acestor meleaguri, care și în anul 
acesta promit recolte bune.

Conducătorii de partid și de stat 
intră în unul din lanurile de grîu 
ale întreprinderii agricole de stat 
Dragalina, una dintre cele mai 
puternice unități cerealiere din 
această parte a țării. Luînd în 
miini cîteva spice de grîu, tovară
șul Ceaușeșcu își exprimă con
vingerea că recolta va fi îm
belșugată. Se subliniază necesita
tea luării unor măsuri eficiente 
pentru a se organiza în cele mai 
bune condiții muncă de recoltare 
în întreg județul, pentru a se evi
ta orice pierdere de recoltă.

în drum spre Slobozia, condu
cătorii partidului și statului vizi
tează complexul de creștere și în- 
grășare a animalelor al întreprin
derii agricole de stat-Ciulnița. 
Această unitate zootehnică moder

nă este numită de specialiști „fa
brica de carne a Bărăganului". 
Anual, de aici se livrează către 
populație 4 000 tone de carne de 
taurine. însoțiți de directorul între
prinderii agricole de stat Ciulnița, 
Ion Timiș, oaspeții vizitează graj
durile complexului, unde anual sînt 
îngrășate peste 8 500 de taurine. 
Răspunzînd întrebărilor, gazdele 
informează că sporul zilnic al în- 
grășării animalelor în acest com
plex a ajuns in prezent la 650 
grame.

în discuția avută cu cadrele de 
conducere, tovarășul Ceaușeșcu a- 
trage atenția asupra faptului că 
sectorul tie îngrășare trebuie să 
devină rentabil. Indicînd măsurile 
care trebuie luate pentru dezvol
tarea sectorului și rentabilizarea 
sa, secretarul general al partidului

Adunarea populară 
de la Slobozia

După vizitarea cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Gheorghe Doja, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă spre 
reședința județului — Slobozia. 
De-a lungul străzilor orașului, îm
podobite cu steaguri roșii și trico
lore. mii și mii de cetățeni aclamă, 
ovaționează pe secretarul general 
al partidului. Dintr-o mașină des
chisă, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
împreună cu tovarășii Paul Nicu- 
leScu-Mizil și Ilie Verdeț, răspund 
aclamațiilor populației.

în piața centrală a' orașului, oas
peții sînt salutați cu același entu
ziasm de un mare număr de ce
tățeni de toate profesiile, de 
toate vîrstele. Se află aici militari, 

își exprimă convingerea că specia
liștii, colectivul de muncitori vor 
face totul ca ferma să deyină • 
unitate bună.

Una dintre cele măi puternice 
cooperative agricole de producție 
din județ este cea. din comuna 
Gheorghe Lazăr. Cooperativa are 
douăzeci de ani de viață; două
zeci de ani care au demonstrat, 
limpede ca lumina, țăranilor de aici 
ca și celor din întreăga țafă că dru
mul arătat de partid, drumul în
frățirii ogoarelor, al agriculturii 
cooperatiste este drumul belșugu
lui, al înfloririi satelor-, al conectă
rii la marele circuit al civilizației 
socialiste.

Cîteva cifre: cooperațiva are 
4 200 de hectare, dintre care 3 800 
teren arabil. Anul trecut, ea a ob
ținut 4 200 kg porumb și 2 500 kg 
grîu la hectar. Veniturile coopera
tivei au fost de 25 milioane lei, 
cooperatorilor revenindu-le 32 lei 
la ziua-muncă.

Se vizitează sectorul zootehnic. 
Impresionează plăcut spiritul gos
podăresc ce se vădește aici, rezul
tatele obținute : 2 100 litri lapte de 
la fiecare vacă și 250 de ouă de la 
fiecare găină. Unind cunoștințele 
și strădania specialiștilor de înaltă 

■calificare cu hărnicia țăranilor 
cooperatori, aici, în cooperativa vi
zitată, s-au obținut rezultate al că
ror nume se poate condensa în- 
tr-un singur cuvînt : succese.

Președintele cooperativei, Eroul 
Muncii Socialiste Nicolae Andrei, 
dind glas hotărîrii țăranilor coope 
ratori, informează că ei și-au su 
plimentat de curînd contractele cu 
statul și vor da, suplimentar, 400 
de porci îngrășați.

în timpul vizitării cooperativei, 
tovarășul Ceaușeșcu a recomandat 
extinderea cooperării cu întreprin
derile agricole de stat, arătînd că, 
în acest fel, rezultatele pot fi și 
mai bune.

La sfîrșitul vizitei, conducătorii 
de partid și de stat sînt înconju
rați din nou cu multă căldură de 
țăranii cooperatori din comună. 
Adresîndu-se celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu felicită pe 
cooperatori cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la înființarea coo
perativei și pe președintele ei, care, 
de la înființarea cooperativei, con
duce această unitate fruntașă a 
agriculturii țării noastre. Apreciind 
rezultatele bune obținute în creș
terea producției agricole și zoo
tehnice, în toate sectoarele coope
rativei, secretarul general al par
tidului urează țăranilor coopera
tori din comuna Gheorghe Lazăr 
noi succese în activitate.

membri ai gărzilor patriotice, al 
detașamentelor de pregătire ă ti
neretului pentru apărarea patriei, 
care prezintă onorul tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire are loc apoi o adunare 
populară. Apariția secretarului ge
neral al partidului.la tribuna ame
najată în piață este intîmpinată cu 
urale și ovații. Se scandează : 
„P.C.R.",. „Ceaușeșcu".

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Vasile Marin, prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R., a salutat în numele tuturor 
locuitorilor din județ prezența con
ducătorilor de partid și de stat pe

(Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

.Comandantul suprem al forjelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trece în reviste) garda de onoare

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. a Ii-a)

meleagurile Ialomiței. „Vizita dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, în 
județul nostru demonstrează încă o 
dată, în mod convingător, grija 
permanentă a conducerii încerca
tului nostru partid față de desti
nele țării, față de prezentul și vii
torul poporului român, capacitatea 
și forța inepuizabilă a partidului 
nostru de a ne mobiliza pentru 
învingerea greutăților și asigurarea 
mersului mereu înainte, pe drumul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noas
tră. Cu un înalt umanitarism și cu 
o deosebită conștiință patriotică, 
toți locuitorii Ialomiței s-au inte
grat în marele efort general pen
tru ajutorarea zonelor calamitate, 
acordînd circa 35 milioane lei, în
semnate cantități de produse agro- 
alimentare, confecții și încălțămin
te. Pentru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor din ultimul an al cinci
nalului, muncitorii, inginerii și teh
nicienii unităților economice din 
județ au hotărît să realizeze supli
mentar, peste angajamentul inițial 
pe acest an, 10 milioane lei la pro- 
ducția-marfă industrială, iar la 
produsele destinate pieței interne 
— 5 milioane lei. Lucrătorii din 
unitățile agricole, analizînd posibi
litățile de. care dispun, s-au anga
jat să dea suplimentar la fondul 
•’e stat mari cantități de produse 
agroalimentare. Harnicii noștri 
meșteri ai ogoarelor folosesc în a- 
ceste zile orice oră prielnică pen
tru recuperarea pagubelor prici
nuite de revărsarea apelor pe cele 
28 000 hectare teren arabil care au 
fost inundate în județul nostru. 
Profund recunoscători grijii ce 
ne-o purtați, exprimîndu-ne încă o 
dată marea bucurie de a vă avea 
în mijlocul nostru, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că vom 
investi toată puterea și capacitatea 
noastră de muncă în scopul reali
zării și depășirii planului și anga
jamentelor suplimentare asumate, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
ne-au fost încredințate de partid".

Luînd cuvîntul în numele mun
citorilor și specialiștilor din cadrul 
șantierului Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Slobozia, 
maistrul constructor Emiiian DICU 
a spus printre altele : „Pentru co
lectivul nostru de muncă, ca și 
pentru toți oamenii muncii din 
județul Ialomița, vizita dumnea
voastră, tovarășe secretar general 
al partidului, are semnificații mul
tiple și profunde. Cunoaștem pre
ocuparea conducerii partidului 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
țării și în special a județelor odi
nioară rămase în urmă. Cunoaș

Tn timpul adunării populare de la Slobozia

tem că județul Ialomița se bucură 
de o deosebită atenție din partea 
dumneavoastră personal. Comu
niștii, toți lucrătorii șantierului 
nostru vă asigură, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort, că vom munci mai 
mult și mai bine pentru a da cît 
mai repede în folosință acest im
portant obiectiv. Ne angajăm, tot
odată, să accelerăm ritmul lucră
rilor, pentru a da în exploatare 
înainte de termen cele două obiec
tive importante ce vor intra în 
producție pînă la sfîrșitul acestui 
an — fabrica de produse lactate 
și Filatura de bumbac din Slobo
zia".

„Noi, intelectualii, a spus în cu- 

în zona digului de la Vlădeni

vîntul său profesoara Victoria 
RADU, de la liceul din localitate, 
participăm din tot sufletul alături 
de întregul nostru popor la recu
perarea pierderilor pricinuite de fu
ria naturii. ,Ne mobilizează entu
ziasmul, dîrzenia și umanismul, 
înalta conștiință civică și tăria pe 
care ne-o dă Partidul Comunist 
Român, neobosita dumneavoastră 
muncă, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în aceste zile, cînd întreaga țară, 
întregul nostru popor și-au con
jugat forțele pentru stăvilirea na
turii dezlănțuite, pentru a da curs 
dezvoltării normale a vieții, răs
pundem faptic și cu energie, fără 
preget chemării partidului".

Salutul muncitorilor, tehnicieni

lor și inginerilor de la Fabrică de 
uleiuri comestibile din Slobozia a 
fost adus de ing. Mircea POPEL, 
directorul fabricii. „Colectivul nos
tru — a spus vorbitorul — a reu
șit să stăpînească bine utilajele și 
agregatele și să atingem în scurt 
timp parametrii proiectați. Situa
ția deosebită din ultima vreme a 
determinat colectivul fabricii 
noastre ca, față de angajamentul 
inițial de a realiza 5 milioane lei 
la valoarea producției globale, 
să-și majoreze acest angajament 
cu încă 3 milioane".

Primit cu îndelungi aplauze, cu 
urale puternice a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dragi tovarăși,

o desfășurați vor fi 
succes, că și în 
ca, de altfel, și în 
țării — vom reuși 
situației, să învin-

economiei noastre 
Dar trebuie să men- 
datorită măsurilor ce 

muncii eroice des- 
și noapte de zeci

Doresc în primul rînd să vă a- 
dresez dumneavoastră, locuitorilor 
orașului Slobozia și ai întregului 
județ Ialomița un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii noas
tre socialiste. (Aplauze puternice, 
urale).

Am vizitat asțăzi lucrările ce se 
desfășoară de mai multe zile pe 
malul Dunării pentru a face față 
apelor în creștere ale fluviului. 
Am rămas foarte plăcut impresio
nați și sîntem satisfăcuți de 
hotărîrea, abnegația și eroismul cu 
care oamenii muncii, ostașii, mem
brii formațiunilor patriotice și tine
retul din detașamentele de pregă
tire militară — inclusiv studenții 
veniți din București — acționează 
pentru a asigura consolidarea și 
înălțarea digurilor pentru a salva 
de la inundație zeci de mii de 
hectare, pentru a apăra recolta. 
Sînt convins că lucrările realizate, 
munca pe care 
încununate de 
acest județ — 
alte părți ale 
să facem față 
gem pericolele pe care le provoacă 
furia apelor. (Aplauze puternice).

Cunoașteți că am avut — și 
avem încă — inundații în multe 
zone ale patriei noastre; acestea 
au provocat pierderi deosebit de 
grele, atît populației din orașe și 
sate, cît și întreprinderilor, unită
ților agricole, 
naționale. — 
ționez că, 
s-au luat, 
fășurate zi 
și sute de mii de cetățeni ai 
patriei noastre, s-au evitat pier
deri și mai mari. De aceea, doresc 
să adresez, și cu acest prilej, mul
țumiri și felicitări atît celor care, 
în zona Dunării, continuă să se lup
te cu apele, cît și celor care, în în
treaga patrie, au desfășurat o mun
că titanică, zăgăzuind, în măsura 
posibilului, stihiile naturii. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Desigur, tovarăși, nu are rost să 
vorbim doar despre ceea ce a fost. 
Fără îndoială, alta ar fi fost situa
ția dacă am fi avut o primăvară 
bună. Dar, răspunzînd într-un sin
gur glas, într-o deplină unitate de 
voință și de acțiune, întregul nos
tru popor luptă în continuare pen
tru a stăvili apele, pentru a înlă
tura pagubele provocate, a reface 
locuințele, întreprinderile, institu
țiile, cooperativele, pentru a asigu
ra desfășurarea normală a activi
tății. Menționez că, de pe acum, 
cea mai mare parte a întreprinde
rilor, cooperativelor și instituțiilor 
din zonele care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor și-au reluat 
activitatea ; multe din ele lucrează 
cu întreaga capacitate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

întregul nostru popor a răspuns 
chemării partidului, ajutînd la re
facerea grabnică a bunurilor dis
truse, la reluarea cursului normal 
al activității, la ajutorarea celor 
care au fost loviți de calamități. 
S-au strîns sute și sute de milioane 
de lei, s-au donat îmbrăcăminte, ali
mente ; mii și mii de oameni au 
mers în localitățile sinistrate spre 
a contribui la repunerea în pro
ducție a unităților de producție. 
Vor începe în curînd, chiar în zile
le următoare, lucrările de recon
strucție a locuințelor. Așa cum ați 
văzut din hotărîrea publicată 
astăzi în presă, printre celelalte 
măsuri adoptate s-a hotărît 
ca 5 000 de apartamente să fie 
construite peste plan, din contri
buția statului, în orașele care au 
avut de suferit. (Aplauze puterni
ce, urale ; se scandează „Ceaușescu, 
Ceaușescu !“).

Desigur, tovarăși, și pînă acum, 
în, întreaga noastră activitate, în 
toate rezultatele obținute în con
strucția socialistă, în creșterea 

bunăstării poporului s-au evidențiat 
unitatea și hotărîrea de muncă a 
națiunii noastre socialiste ; această 
unitate nu s-a manifestat însă nici
odată cu atîta tărie — aș putea 
spune — ca în aceste zile grele. A- 
ceasta este o dovadă a nivelului 
înalt de conștiință al națiunii noas
tre socialiste, a hotărârii întregului 
popor ca, strîns unit în jurul parti
dului, să facă totul pentru a în
vinge orice greutăți, pentru a asi
gura edificarea în ritm tot mai in
tens a socialismului, victoria co
munismului în România. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem convingerea că, datorită 
măsurilor luate, angajamentelor 
asumate de clasa muncitoare, de 
țărănime, de intelectualitate, de 
bărbați, femei, tineri și vîrstnici de 
a- asigura prin muncă intensă o 
producție sporită, recuperarea 
pierderilor din unitățile care au 
avut de suferit de pe urma inun
dațiilor, sarcinile de plan pe acest 
an vor fi în întregime realizate în 
industrie; avem, de asemenea, 
perspectiva ca prin muncă intensă 
și în agricultură, cu toate greută
țile provocate de calamitățile na
turale, să obținem o recoltă bună. 
Sîntem încredințați că lucrătorii 
din agricultură, cooperatorii, ingi
nerii vor face totul pentru a recu
pera pagubele și a asigura o bună 
recoltă în acest an. (Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

-Am vizitat în județul dumnea
voastră două întreprinderi indus
triale, precum și o întreprindere 
agricolă de stat și o cooperativă a- 
gricolă. Am constatat că și în acest 
județ — ca de altfel în întreaga țară 
— oamenii muncii desfășoară o ac
tivitate însuflețită, plină de elan, 
pentru a-și îndeplini obligațiile, 
pentru a contribui la învingerea 
greutăților provocate de calamități. 
De asemenea, am constatat cu bucu
rie că lucrătorii din agricultură, co
operatorii au obținut rezultate bune, 
că, în general, pe cîmpiile Bără
ganului, recolta se prezintă bine. 
Avem convingerea că oamenii 
muncii din județul Ialomița — 
muncitori, țărani și intelectuali — 
își vor aduce din plin contribuția 
la realizarea planului pe acest an, 
la învingerea greutăților și — în 
acest fel. — la asigurarea mersului 
înaintd al patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, urale). Do
resc să adresez felicitări tuturor 
muncitorilor din județul Ialomița, 
țăranilor cooperatori, lucrătorilor 
din agricultură, intelectualilor și 
să le urez noi succese în activita
tea lor. (Aplauze puternice, urale).

Firește, tovarăși, în aceste săptă
mâni ne-am concentrat mult aten
ția și eforturile pentru învingerea 
greutăților provocate de calamită
țile naturale. Dar, totodată, ne-am 
preocupat și ne preocupăm ca 
aceste greutăți, aceste calamități 
să nu influențeze activitatea din 
celelalte părți ale țării. Dimpotrivă, 
căutăm să organizăm în așa fel 
munca îneît, în ansamblu, să asi
gurăm desfășurarea în condiții cît 
mai bune a activității economice 
și sociale.

Facem acest lucru convinși că 
succesele pe care le obținem în 
construirea socialismului, în ridi
carea bunăstării poporului nostru 
reprezintă o contribuție concretă 
la dezvoltarea și întărirea siste
mului mondial socialist, la crește
rea influenței socialismului în în
treaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Preocupîndu-ne în mod susținut 
de dezvoltarea construcției socialis
te în patria noastră, noi am consi
derat și considerăm, totodată, ne
cesar să ne aducem contribuția ac
tivă la dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste, cu partidele comu
niste și muncitorești, cu mișcarea 
antiimperialistă. După cum cunoaș
teți, chiar în această perioadă am 
avut în București multe întîlniri 

cu șefi de state, cu reprezentanți 
ai altor țări, cu conducători și dele
gați ai altor partide și mișcări de 
eliberare națională ; am mers, de 
asemenea, la Moscova, considerînd 
că nu putem neglija problemele 
internaționale chiar în condițiile 
greutăților pricinuite de inundații. 
Dimpotrivă, tocmai datorită fap
tului că există o asemenea situa
ție, trebuie să dezvoltăm o activi
tate internațională mai intensă, 
convinși că solidaritatea și unita
tea tuturor popoarelor, ale tuturor 
forțelor progresiste constituie o ga
ranție a mersului înainte, a asi
gurării păcii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Noi nu am uitat nici în aceste 
zile că în diferite părți ale glo
bului pămîntesc continuă războiul, 
că este necesar să acționăm, să fa
cem totul pentru a, se pune capăt 
politicii de dominație și dictat, co
lonialismului, pentru a impune în 
viața internațională relații de co
laborare și înțelegere, principiile 
deplinei egalități în drepturi, ale 
respectării independenței și suve
ranității naționale, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî soarta așa cum 
o dorește. Sîntem convinși că aces
te principii vor triumfa. (Aplauze 
puternice).

îmbinînd preocupările naționale 
cu cele internaționale, partidul și 
poporul nostru își îndeplinesc ast
fel atît obligațiile față de ele în
sele, cît și față de mișcarea comu
nistă și muncitorească internaționa
lă, de cauza socialismului, a păcii și 
progresului în lume. în felul acesta 
demonstrăm că între interesele 
naționale și solidaritatea interna
țională există o strînsă unitate, că 
numai îmbinînd în mod armonios 
preocuparea față de problemele 
naționale — asigurînd creșterea 
bunăstării și dezvoltarea socialis
mului în propria țară -- cu soli
daritatea internațională, noi ne fa
cem datoria de detașament al miș
cării comuniste, al forțelor păcii 
din întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

Doresc să aduc, și cu acest pri
lej, mulțumiri tuturor statelor 
care, în aceste zile, și-au exprimat 
simpatia față de poporul nostru, 
au oferit, sub diferite forme, aju
tor ; doresc să mulțumesc, de ase
menea, tuturor organizațiilor inter
naționale care' ne-au dat sprijinul 
lor, cetățenilor din diferite țări ale 
lumii care au trimis ajutoare pen
tru sinistrații din România. în toate 
acestea, noi vedem o manifestare a 
simpatiei și stimei de care se 
bucură poporul nostru în rîndul 
celorlalte popoare ale lumii, pentru 
politica sa de prietenie și colabo
rare cu toate națiunile, pentru po
litica sa de pace. (Aplauze puter
nice, urale).

Exprimînd mulțumirile noastre 
tuturor celor care ne-au ajutat și 
ne ajută, îi asigurăm de simpatia 
și solidaritatea noastră. Poporul 
român este și va fi întotdeauna 
pentru prietenie și pace cu toate 
popoarele lumii. (Aplauze puter
nice).

în încheiere, vă urez încă o dată, 
dumneavoastră, locuitorilor orașu
lui Slobozia — localitate care în
cepe să devină o frumoasă capitală 
de județ — tuturor locuitorilor ju
dețului Ialomița, noi succese în 
muncă ! Vă doresc multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale : se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“).

★
Luînd cuvîntul în încheierea a- 

dunării populare, primul secretar 
al comitetului județean de partid 
arată că oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri, în frunte cu co
muniștii, nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a angajamentelor luate 
în producție de toate colectivele 
din industria și agricultura Ialo- 
miței, pentru ca și acest județ să-și 
aducă o contribuție substanțială la 
recuperarea pagubelor provocate 
de calamitățile recente din țara 
noastră, la realizarea integrală a 
planului pe 1970.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmos
feră de puternic entuziasm.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat în județul Ia
lomița, asemenea celorlalte întîlniri 
din aceste zile de pe cuprinsul pa
triei, a prilejuit o nouă și vibrantă 
manifestare a unității de monolit a 
națiunii noastre socialiste în jurul 
partidului comunist, al Comitetului 
său Central, a demonstrat plenar 
forța orînduirii noastre socialiste.

Din munca și roadele ei, din ab
negația celor care pun stavilă a?.«e- 
lor, a celor care pe ogoare și în’u- 
<ine se străduiesc, zi și noapte, să 
dea țării valorile materiale de care 
ea are atîta nevoie, din angajamen
tele reînnoite ale acestor zile, des
prindem hotărîrea de neclintit a 
tuturor fiilor acestui pămînt de a 
munci în așa fel îneît și ultimul an 
al cincinalului să fie încheiat cu 
succes. Este încă o dovadă a spi
ritului de responsabilitate, a înal
tului patriotism al constructorilor 
României socialiste.

Ion MARGINEANU 
George-Radu CHIROVICI 
Stelian CONSTANTINESCU
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ÎNTREPRINDERILE Profunda noastră recunoștință
INDUSTRIALE

ÎȘI SUPLIMENTEAZĂ
ANGAJAMENTELE

pentru ajutorul puternic, prompt, 
încurajator, care ne înseninează 

ziua de miine
GALAȚI IAȘI

Ne vom intensifica eforturile pentru normalizarea 
cit mai grabnică a vieții economice

(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. I)

județului sînt însuflețiți de hotărîrea nestrămutată de 
a face totul pentru a contribui la înlăturarea cît mai 
grabnică a consecințelor dezastruoase ale inundațiilor, 
în telegramă se arată că au fost luate și se iau în 
continuare toate măsurile pentru a stăvili apele Du
nării și ale Prutului, care amenință zona industrială 
a orașului, mii de locuințe și zeci de mii de hectare 
de semănături.

Deși ne aflam în plină luptă cu furia apelor, se 
spune în continuare, gindul nostru se îndreaptă către 
ceea ce va trebui să facem în viitorul apropiat pentru 
a lichida in cel mai scurt timp pagubele produse de. 
ape.

Analizînd încă o dată rezervele și posibilitățile de 
care dispun, colectivele tuturor întreprinderilor de pe 
teritoriul județului au hotărît să-și suplimenteze an
gajamentele luate cu cîteva zile înainte.

Astfel, la sfirșilul anului se va realiza in plus, peste 
angajamentele Ițiate, o producție marfă în valoare de 
82,7 milioane lei în industrie, o depășire a volumului 
de transporturi cu 13,1 milioane lei, a volumului de 
construcții-montaj cu 47,6 milioane lei, iar la desfa
cerile de mărfuri către populație, un spor de 5,4 mi
lioane lei. Aceasta reprezintă, printre altele: 5 mii 
tone tablă groasă, 375 tone sirmă trasă, 2 000 mc pre
fabricate de beton, 100 tone fire de bumbac, 
400 mii mp țesături de bumbac etc.

împreună cu această majorare, angajamentul uni
tăților industriale din județul Galați, de depășire a 
producției marfă planificată pe anul 1970, se ridică 
la 218,8 milioane lei.

dispun, întreprinderile industriale din județ și-au spo
rit angajamentele inițiale luate în întrecerea socialistă 
pe acest an.

Ca urmare, unitățile industriale din județul Iași vor 
realiza peste plan o producție marfă în valoare de 255 
milioane lei, cu 120 milioane mai mult față de angaja
mentul inițial de 135 milioane lei. De asemenea, uni
tățile cooperației meșteșugărești și-au sporit de la 4 
la 8 milioane Iei .angajamentul de depășire a planului 
la producția de mărfuri și prestări de servicii. Se vor 
livra peste plan, pină Ia sfirșitul anului : 2 200 tone 
țevi din oțel, față de 400 tone angajamentul inițial ; 
2 300 tone profile îndoite, față de 600 tone ; 1 500 M.U.I. 
penicilină și derivați, față de 500 M.U.I. ; 650 mii mp 
țesături, față de 100 mii mp ; 490 mii tricotaje din 
bumbac față de 75 mii; confecții în valoare de 6,3 
milioane lei față de 2 milioane lei.

Suplimentar se vor mai produce: 150 tone fibre 
poliesterice, 780 tone granule poliesterice, 180 M.U.I. 
streptomicină și derivați, 985 kg alte antibiotice; 4,7 
milioane cărămizi și blocuri ceramice, 1 500 mc cheres
tea, 7 500 mp parchet, 187 tone fire bumbac și alte 
produse.

Pe ansamblul județului Iași, valoarea beneficiilor 
peste plan va însuma 84,5 milioane lei, din care 63,5 
milioane lei în industrie, față de angajamentul inițial 
de 40 milioane lei.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru cinstea deosebită 
pe care ne-ați făcut-o vizitîndu-ne județul, pentru 
cuvintele de apreciere și de îmbărbătare pe care ni 
le-ați adresat cu ocazia marii adunări populare din 
municipiul Iași — se spune în încheierea telegramei 
— vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Iași vor dovedi și de 
această dată că se află la înălțimea sarcinilor ce le 
stau in față, că sînt hotăriți să înfăptuiască neabătut 
politica înțeleaptă promovată de Partidul Comunist 
Român.

Nu găsesc cuvinte spre a exprima 
partidului, guvernului, marii familii, 
a patriei socialiste profunda mea re
cunoștință pentru sprijinul puternic, 
prompt, încurajator, care ne înseni
nează nouă, sinistraților, ziuă de 
mîine. Am simțit sprijinul partidu
lui încă din primele clipe ale calami
tății. Cînd luptam încă împotriva nă- 
valei apelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu alți condu
cători ai partidului, a venit printre 
noi, ne-a îmbărbătat, a dat indica
ții prețioase privind măsurile me
nite să pună la adăpost viețile oame
nilor, avutul obștesc și al cetățeni
lor, să diminueze pagubele pricinui
te economiei naționale de inundații.

Apele pustiitoare mi-au dărimat 
casa. Acum locuiesc într-un cort și, 
în timpul liber, aleg din ceea ce 
mi-a rămas din gospodărie. Viitorul 
însă nu-mi apare întunecat. Hotărî
rea partidului și guvernului prevede 
limpede condițiile in care sinistrați- 
lor li se pot atribui fie apartamente 
în proprietate personală, fie să li 
se acorde cu prioritate apartamen
te cu chirie, după cum cei ce doresc 
vor beneficia de ajutor bănesc spre 
a-și construi locuințe în locul celei 
distruse sau a o repara in cazul cînd 
e avariată. Ajutoarele prevăzute 
pentru refacerea bunurilor casnice 
și de uz personal, înlesnirile privind 
procurarea de materiale de construc
ție la prețuri de livrare fără impo
zit pe circulația mărfurilor, scutirea 
de taxe pentru obținerea autorizației 
de construcție și înscrierea dreptului 
de proprietate arată că nimic nu a

Apele ne-au dijmuit nemilos averea cooperativei 
dar cu ajutorul primit, cu munca noastră, 

vom reface totul!

MEDIAȘ: Sling din HOU 
sirenele fabricilor

Cu eforturi înzecite se muncește pentru ca în scurt timp activitatea întreprinderilor 
să reintre în normal

Revărsarea riului Bîrlad a produs 
și în cooperativa noastră inundații pe 
241 ha semănate cu griu și 70 ha orz. 
pe 300 ha terenuri neînsămînțate. 270 
ha finețuri, ca și pe 150 ha pășuni. 
Deși am făcut tot ce e omenește po
sibil pentru micșorarea pagubelor, au 
fost compromise in întregime cultu
rile de griu de pe 100 ha și de 
orz pe 40 ha. De aceea, trimit cuvinte 
de caldă mulțumire și. recunoștință 
partidului și statului nostru, care au 
hotărit să acorde ajutoare coopera
tivelor agricole, atit. pentru repararea 
clădirilor și culturilor distruse, a a- 
nimalelor care au pierit, cit și pen
tru refacerea mijloacelor de produc
ție care au avut de suferit în urma 

fost trecut cu vederea spre a fi ajutați 
să ne refacem cît mai grabnic gos
podăriile distruse.

Dar ajutorul statului nu îl primim 
numai prin refacerea locuințelor, ci 
și prin efortul uriaș pentru repune
rea în funcție a zeci de uzine și fa
brici, a instalațiilor electrice și a a- 
limentării cu apă, reconstruirea a 
sute de școli, poduri, căi ferate și 
șosele. Iată de ce întregul nostru 
colectiv este hotărît să răspundă 
sprijinului primit din partea statu
lui in această perioadă de grele în
cercări, mobilizîndu-și toate forțele 
spre a repune cit mai grabnic in 
funcțiune atelierele la întreaga lor 
capacitate. Sîntem hotăriți ca, or- 
ganizîndu-ne activitatea in schimburi 
prelungite și lucrind — pe echipe — 
și duminicile, să recuperăm rămine- 
rile în urmă din timpul inundațiilor, 
să asigurăm realizarea integrala a 
angajamentelor suplimentare pe care 
ni le-am luat. Sîntem hotăriți să ne 
aducem din plin contribuția la nor
malizarea vieții economice, să refa
cem totul așa cum a fost și chiar 
mai bine, astfel ca intr-un timp cit 
mai scurt calamitățile din luna mai 
1970 să rămină în amintire doar ca o 
ilustrare a capacității clasei munci
toare, a poporului nostru, de a bi
rui orice greutăți, dovedindu-se mai 
puternic decît forțele dezlănțuite ale 
naturii.

Ion ȘERBAN
muncitor, Atelierele cenirafe 
de reparații din Alba lulia

inundațiilor. în același timp, vom 
primi ajutoare bănești pentru cons
truirea de noi case în locul celor 
distruse, pentru repararea celor ava
riate, ca și pentru refacerea anexelor 
gospodărești, a mobilierului și a al
tor bunuri casnice. Prețuim cum se 
cuvine acest ajutor, fără de care ar 
fi fost cu neputință să ieșim la li
man. Ne cunoaștem datoria față de 
țară, față de statul nostru și ne-o 
vom îndeplini. Răspundem chemării 
partidului desfășurind o bătălie neo
bosită spre a face ca fiecare palmă 
de pămint să dea rod cit mai bo
gat. Imediat după retragerea puhoa
ielor ne-am inzecit eforturile spre a 
readuce in cel mai scurt timp tere

nurile calamitate in situația de a 
produce din nou. Am organizat, în 
acest scop, o largă acțiune de eva
cuare a apei de pe terenurile inun
date ; zilnic săpăm șanțuri și canale 
de scurgere, efectuăm lucrări de în- 
sămînțări și reînsămînțări. Conti
nuăm pe 140 ha însămințarea po
rumbului pentru boabe și pe 40 ha 
a sfeclei de zahăr, iar pe celelalte

Voi așeza la 
mulțumirea

Fiecare dintre noi, locuitorii orașu
lui Tirgu Mureș. își amintește cu un 
sentiment de puternică recunoștință 
că în ceasurile de grea cumpănă 
pentru noi, cind apele dezlănțuite 
inundaseră fabricile, instituțiile, lo
cuințele. a venit printre noi secreta
rul general al partidului. în acele 
zile cind munceam din greu ca să 
înlăturăm distrugerile. îndepărtam 
nămolul lăsat de ape, spălam fiecare 
mașină, recondiționam utilajele, ne-au 
mers drept la inimă cuvintele pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu ni 
le-a adresat de la balconul comitetu
lui județean de partid, iheredințin- 
du-ne că vom primi tot sprijinul 
pentru ca. in cel mai scurt timp, 
cursul vieții să se normalizeze. în
demnul de a ne păstra calmul, asigu
rarea că vom fi ajutați să înlăturăm 
efectele calamităților ne-au insuflat 
un plus de energie în munca pentru 
a șterge cit mai repede urmele cala-

Mîinii frățești întinsă 
ii datorăm

Familia noastră este una dintre 
sutele de familii sinistrate din Satu 
Mare. Locuința, mobilierul, îmbrăcă
mintea, o construcție anexă, toate 
au. fost nimicite de viitura năpraz- 
nică a Someșului. în pofida acestei 
lovituri copleșitoare, am nutrit tot 
timpul convingerea fierbinte că toți 
cei loviți de catastrofă vom benefi
cia ncîntîrziat de sprijinul partidului 
și statului, al întregului popor. Și in
tr-adevăr, din primele ore ale grelei 
încercări, am fost ajutați în asigu
rarea condițiilor provizorii de cazare, 
a hranei și imbrăcămintei. am simțit 
căldura solidarității a sute de mii de 
cetățeni care ne-au trimis ofrandele 
lor din toate colțurile țării.

Hotărirea partidului și guvernului 
privind ajutorarea populației sinis
trate mi-a dat certitudinea că zilele 
grele prin care trecem vor rămîne 
de domeniul trecutului. Vom avea 
din nou o locuință a noastră. Cole
gii mei de muncă m-au asigurat că 
mă vor ajuta la construirea ei, așa 

terenuri calamitate am hotărît să în- 
sămînțăm culturi furajere spre a re
cupera cit mai mult din pagubele 
pricinuite de inundații și a da țării 
produsele agricole de care are. ne
voie.

Mihai MAXIM
brigadier la C.A.P. Vulturești, 
județul Vaslui

temelia casei 
inimii mele
mităților. Nu ne-am îndoit nici 6 cli
pă că partidul, statul ne vor ajuta să 
înlăturăm pagubele suferite. Și, in
tr-adevăr, mulțimim azi din adincul 
inimii pentru ajutorul generos pe 
care ni-1 acordă.

încă din prima zi după inundații, 
familia noastră, ca și alte sute și sută 
de sinistrați din oraș, am fost adă
postiți în localul școlii generale nr. i 
Am primit paturi, așternuturi, îmbră
căminte, alimente — tot ce am avut 
nevoie. Acum, prin ajutorul dat de 
către stat vom avea posibilitatea să 
ne reconstruim casele. în zilele de 
grea încercare prin care am trecut 
ne-am putut da din nou seama că 
România socialistă este o familie u- 
nită in care 20 de milioane de oameni 
sînt frați și tovarăși.

lâjos BAȘA
Calea Voiniceni nr. 17, Tîrgu Mureș

de stat, de societate, 
încrederea

incit în cel mai scurt timp voi soli
cita ajutorul bănesc și celelalte inles- 
niri prevăzute in hotărîre.

Am văzut ce distrugeri înspăimin- 
tătoare au pricinuit inundațiile in 
orașul nostru, îmi dau seama ce în
seamnă repetarea acestor pagube în 
atitea părți ale țării. Tocmai de aceea 
sint profund impresionat de faptul 
că, in condițiile in care statul are de 
făcut față unor cheltuieli uriașe pen
tru refacerea a sute de unități in
dustriale și agricole, școli, poduri, căi 
ferate și șosele distruse sau avariate, 
se acordă un ajutor atit de generos 
populației din zonele calamitate. 
Aceasta ne dovedește o dată mai 
mult forța uriașă a societății noastre 
socialiste. Vom face totul ca prin 
munca noastră să fie înlăturate ur
mările calamităților și țara să 
înflorească.

Mihai LIEB
muncitor, Fabrica de confecții 
„Mondiala" Satu-Mare

Apele s-au retras, și Mediașul, cu 
tot ce are mai vechi și mai nou pe 
plan urbanistic și industrial, respiră 
acum în voie. Cu calm, cu răbdare, 
oamenii își înzecesc eforturile pentru 
reintrarea grabnică a vieții economi
ce și sociale a orașului pe cursul ei 
firesc.

...Este ora 7.00. O sirenă, ca tăișul 
unei săbii, spintecă liniștea dimine
ții. Apoi incă una, apoi alta și alta. 
Din chemarea lor desprindem o ro
bustă notă de optimism.

— Mediașul industrial iși ridică 
din nou fața către soare — ne spu
ne tovarășul C. Porime, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid. 
Azi o parte, miine alta, rind pc rind. 
pină la 1 iunie este prevăzut să intre 
pe făgașul normal toate cele 14 în
treprinderi care, din cauza recentelor 
inundații, și-au încetat complet acti
vitatea. Cu o excepție : uzinele texti
le „Tirnava" ; cel mai greu afectată 
de această calamitate și care și-a eșa
lonat termene pentru unele secții 
chiar in luna iulie. O dată asigurate 
energia electrică, apa, gazul metan, în 
ultimele trei zile au și început să 
funcționeze, la întreaga capacitate, 
fabrica „Salconserv", I.R.I.C., Șantie
rul de construcții al întreprinderii 
județene și alte patru unități econo
mice. în celelalte, printre care uzi
nele „Automecanica", ,.8 Mai", „Emai
lul roșu", unde deocamdată a reîn
ceput lucrul doar în unele secții, oa
menii depun toate eforturile pentru 
ca aceste unități să lucreze la întrea
ga capacitate in cel mult 3—4 zile, 
în fiecare uzină, în fiecare unitate 
economică, colectivele muncesc fără 
preget, animate de hotărîrea de a în
lătura cît mai grabnic consecințele 
dezastrului.

— Așa cum am apreciat duminica 
trecută, totul a trebuit luat de la în
ceput — ne spune tovarășul Anton 
Peleanu, directorul uzinei „Autome- 
canica". De la curățatul de noroi al 
halelor și utilajelor mari pe care nu 
le-am putut evacua, pină la recondi- 
ționarea fiecărui subansamblu și ma
terial în parte. Un mare succes s-a și 
obținut : incă de miercuri au început 
să lucreze două secții de bază — pre
lucrări mecanice și montaj. Pină cel 
mai tîrziu la 1 iunie, vor porni și 
celelalte secții. Totuși, avem încă de 
străbătut un drum greu. După 
o primă evaluare, pierderile se ci
frează la circa 20 milioane lei. Re
stanțele înregistrate la livrări sint 
însă și mai mari : trec de 30 milioa
ne lai, din care 12 milioane la ex
port. Ajutorul primit în aceas
tă perioadă din partea altor uzi
ne _ Cea de autocamioane și ..Trac
torul" din Brașov, uzina „Balanța" 

și Uzina de piese auto din Sibiu — 
este, fără îndoială, deosebit de impor- 
iant. Marele examen trebuie trecut 
însă de colectivul uzinei. Sintem ferm 
hotăriți să recuperăm, încă înainte de 
sfirșitul acestui an, restanțele înre
gistrate în cele 15 zile de întrerupere 
a lucrului din cauza inundațiilor.

— Un examen pe care nu se poate 
să nu-1 trecem cu bine — remarcă 
vopsitorul Ioan Bidi, de la secția 
montaj. Priviți : peste 80 de pompe 
pentru cisternele de combustibil arată
— iată, ca vai de lume. Dar ce ziceți 
de cele de alături ? Sînt. numai bune 
de montat. Așa vor arăta și celelalte. 
Le curățim de noroi, le uscam, Ie spă
lăm cu petrol, iarăși le uscăm, le 
grunduim și abia după aceea le vop
sim. Montajul le așteaptă. Vom lucra 
insă și după-amiezele, astfel incit in 
cel mult o săptămină să intrăm in 
pasul dorit al producției.

Trecem pe la aproape fiecare loc de 
muncă de la secția montaj, care, cu 
cîteva zile în urmă, era o uriașă tavă 
plină cu apă. Se muncește fără pre-, 
get, nu se precupețește nici un efort,

— în mod normal — ne spune in
ginerul Ioan Gherman, șeful secției
— se montează la noi 3—4 autoutili
tare în medie pe zi. S-au pierdut însă 

La ora reconstrucției

15 zile, deci cam 100 de mașini. După 
modul cum lucrează muncitorii noștri, 
după ritmul de lucru, sint convins că 
în următoarele trei zile vom putea da 
15 izoterme și fur goane frigorifice. 
Avem o comandă importantă de ast
fel de autoutilitare mai ales pentru 
Ministerul Industriei Alimentare. Nu 
este ușor. Trebuie desfăcute, trebuie 
dezinfectat fiecare reper în parte, 
apoi montat. Dar vom căuta să men
ținem un ritm de muncă intens, in
cit răminerile in urmă să fie recu
perate cu mult inainte (ie sfirșitul a- 
nului.

Am vizitat în aceeași zi și uzina 
textilă „Tirnava", fabrica de încălță
minte „8 Mai" și întreprinderea „E- 
maiiul roșu". Același ritm de lucru, 
aceeași muncă plină de abnegație, a- 
celeași eforturi îndirjite pentru rein
trarea cît mai grabnică pe făgașul 
normal, pentru recuperarea într-o 
perioadă cît mai scurtă a producției 
nerealizate din cauza calamităților, 
pentru îndeplinirea în bune condiții a 
planului în acest ultim an al actualu
lui cincinal.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii”

• în aceste momente de intensă 
mobilizare a întregii națiuni, colec
tivele de muncitori din întreprin
derile industriale ale județului Bu
zău iși concentrează eforturile pen
tru a contribui la recuperarea dau
nelor cauzate economiei naționale 
de calamitățile naturale. Valoarea 
producției industriale a județului va 
crește in acest an. peste sarcinile 
planificate, cu 44 674 000 lei, din 
care peste 22 milioane reprezintă 
sporul ce va rezulta in urma noilor 
angajamente.

• Realizările obținute pină acum 
de întreprinderile din județul C'luj 
au permis suplimentarea angaja
mentelor anuale inițiale cu 65 929 000 
lei la producția marfă, cu 7 756 000 
lei la beneficii, cu 12 milioane lei 
la planul de livrare către fondul 
pieței. Oamenii muncii din industria 
județului Cluj vor da peste angaja
mentele luate anterior 15 tone ci
ment. 3 300 mc prefabricate din be
ton, 30 000 mp PAL (plăci aglome
rate din lemn) și 100 000 mp fur
nire. 1 200 garnituri de mobilă. 
211 000 mp pinză bitumată și impor
tante alte cantități de produse.

Pentru a cîștiga
BĂTĂLIA RECOLTEI
o amplă mobilizare de forțe materiale și umane

Din primele zile ale acestei săp- 
tămini, in județul Prahova, lucrările 
agricole au reînceput și se munceș
te intens pentru a se recupera pagu
bele cauzate de ape. Băltirile și i- 
nundațiile au afectat o suprafață de 
circa 12 500 hectare din care _ 5170 
însămințate cu diferite culturi. Din 
cauza ploilor mari s-au produs și a- 
lunecări de teren pe 194 hectare cu 
vii și pomi fructiferi. Ca urmare a 
grindinei căzute asupra zonei Tinosu 
și a celei de deal din județ au fost 
distruse și culturile de grădină de 
pe 32 de hectare și vița de vie în 
proporție de 20—100 la sută de pe 
217 hectare. Acum sute și mii de oa
meni, întreaga suflare a satelor au 
împinzit cimpul. La cooperativa a- 
gricolă Bana Ana peste 300 oameni 
au ieșit pe ogoarele băltite, unde fac 
șanțuri și canale de scurgere. Lupta 
cu apele se dă pe fiecare palmă de 
pă mint, ceea ce explică ampla mobi
lizare de oameni la această acțiune, 
în zona Mizilului și în alte părți 
se folosesc din plin mijloacele me
canice : aspersoare, pompe și alte 
utilaje. „Noi, ne spune Ioana Barbu, 
președinta cooperativei agricole Ri- 
lov, pe porțiunile mai puțin zvintate, 
lucrăm cu atelaje trase de cai. 
Manual, cu sapele, am plantat 
in două zile 8 hectare cu faso
le. Cum se zvîntă un pic pămîn- 
tul și punem sămînța". Acolo unde 
ochiurile de apă din tarlalele cu 
griu au fost secate se seamănă faso- 
te. La cooperativa agricolă din Pe
troșani a și fost pusă cu sapa fasole 
pe locurile unde a băltit apa pe circa 
7 hectare. La Fulga, in ziua de 217 
mai. se aflau pe cîmp 160 de oameni 
la semănatul manual al fasolei în o- 
chiurile care s-au zvîntat. Este o 
măsură bună. în aceste zile trebuie 
folosite toate mijloacele pentru in- 
sămințarea tuturor suprafețelor de 
teren.

Atenție mare se acordă și întreți
nerii culturilor. Mii de cooperatori 
prășesc din zori și pină în noapte 
porumbul, sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui. „La porumb în 3 zile s-a 
dublat suprafața prășită — ne spu-, 
nea directorul direcției agricole jude
țene. S-a ajuns ia un procent de 39 

la sută. în unele cooperative, Lipă- 
nești, Sirna și altele, a început din 
plin prașila a Il-a la sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui. La Cioranii de 
Sus, datorită bunei organizări a mun
cii, prașila intîi se realizase pe 20 
hectare. Porumbul bine îngrijit se 
dezvoltă frumos. O brigadă de cimp 
recolta lucerna de pe cele 25 hecta
re ; alta lucra la răritul sfeclei de 
zahăr. La cooperativa agricolă Li- 
pănești, de asemenea, în zilele de 
25—27 mai, s-a lucrat intens, reali- 
zîndu-se un volum mare de muncă. 
Pentru a compensa pierderile care 
s-au înregistrat în alte părți în le
gumicultura, ca urmare a revărsări
lor apelor, grădina de legume se ex
tinde cu un hectar și jumătate. De 
asemenea, în spațiile din livadă se 
vor cultiva cartofi și morcovi. O ac
tivitate febrilă se desfășoară și in 
grădina cooperativei agricole Plo- 
ieștiori. Numai in două zile s-a pli
vit un hectar de ceapă ceaclama, 
s-au plantat tomate pe două hectare, 
îngrijirea exemplară a grădinilor de 
legume și plantarea unor suprafețe 
suplimentare constituie o preocu
pare de seamă pentru conducerile 
multor cooperative, agricole, pejitru 
organele agricole ale județului Pra
hova.

Zilele acestea toți lucrătorii di
recției agricole județene și ai 
U.J.C.A.P. au plecat in zonele afec
tate de băltiri, acolo unde s-au pro
dus alunecări de teren. Ei sprijină 
efectiv eforturile localnicilor in di
minuarea pagubelor, în organizarea 
lucrărilor. La indicația comitetului 
județean de partid au fost luate și 
alte măsuri menite să accelereze lu
crările în -cimp, în grădini, in vii, 
incit să nu rămină nici o palmă de 
pămint neinsămînțat. și pe toate 
terenurile să se obțină recolte bune.

Din păcate in această mare încor
dare de forță și de muncă se mai 
observă și o serie de neajunsuri. 
Așa de pildă din cauză că nu se știe 
la ora actuală (după mai bine de o 
lună) cine gestionează lucrarea de 
desecare a terenurilor din zona Bă- 
răitanu-Drăgănești. executarea ca
nalelor de scurgere se efectuează 
foarte încet. Draglina aflată pe te

ren lucrează într-un singur schimb 
cind ar putea să funcționeze cel pu
țin în două schimburi, face lucrări 
necoordonate, fără o suficientă asis
tență tehnică din partea 
O.F.G.A.I.F.-ului. Am asistat re
cent la o discuție prelungită in
tre factorii de conducere ai inspecto
ratului I.A.S. și ai direcției agricole 
județene. După aproape două ore 
de discuții sterile nu s-a luat nici 
o măsură pentru accelerarea lucră
rilor de evacuare a apelor de pe ce
le 2 50CX hectare. S.-a propus o nouă 
ședință, o nouă discuție. Evident, a- 
cum nu-1 timp de discuții prelungi
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în județul Cluj mai sint de se
mănat circa 38 000 de hectare. Unele 
terenuri au rămas nesemănate da
torită ploilor și excesului de umi
ditate. altele au fost calamitate de 
marile inundații. Pentru însămința
rea acestor suprafețe s-au obținut 
165 tone de porumb hibrid din soiu
rile timpurii, iar fabrica de zahăr 
din Luduș a satisfăcut necesarul de 
11 tone sămînță de sfeclă de zahăr, 
întreaga cantitate de cartofi pen
tru sămință a fost expediată coo
perativelor agricole. S-au primit 
suplimentar peste 900 tone îngră
șăminte chimice. Din județul Me
hedinți au sosit 160 de tractoare și 
mașini agricole care au fost repar
tizate îndeosebi in raza de activi
tate a I.M.A. Dej, zonă lovită de 
calamități. Peste 50 de specialiști 
de la Institutul agronomic, stațiu
nile experimentale, laboratorul de 
control al semințelor, direcția agri
colă au fost repartizați pe timp de 
30 de zile în cooperativele agricole 
lovite de Inundații pentru a spri
jini munca țăranilor cooperatori la 
refacerea terenurilor, reinsămința- 
rea acestora, întreținerea culturilor. 
Peste tot sint evidente eforturile 

te. Problemele se cer rezolvate ope
rativ la fața locului.

în județul Prahova sint forțe me
canice și umane suficiente pentru 
ca, în cooperativele agricole, să se 
însămînțeze urgent suprafețele res
tante (circa 18 000 hectare), să se 
realizeze întregul volum de lucrări 
de întreținere a culturilor. Este ne
cesară, în continuare. participarea 
activă la muncă a tuturor coopera
torilor pentru terminarea la timp 
a lucrărilor.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii”

care se fac in vederea desfășurării 
lucrărilor. Pe cîmp, acolo unde ape
le mai băltesc, motopompele lucrea
ză zi și noapte, se sapă șanțuri și 
canale. Pe o bună parte din tere
nuri apele s-au scurs și s-a început 
semănatul. Pe locuri mai zvin
tate se ară cu pluguri trase de ani
male. se insămințează porumb și 
sfeclă. în ultimele zile, deși timpul 
a fost foarte variabil — cind însorit, 
cind ploi torențiale — in cooperati
vele agricole calamitate au fost re- 
insămînțate peste 500 ha cu porumb, 
sfeclă de zahăr și alte culturi. în 
cooperativa, agricolă din Cășei s-au 
reinsămințat 52 hectare, la Cuzdri- 
oara — 35 ha, la Viile Dejului — 
50 ha etc. Cu toată această mobiliza
re de forțe. în unele Jocuri la Min- 
tiul Gherlii, Livada, Hășdate — sînt 
terenuri incă ocupate de apă și nu 
se Iau măsuri de evacuare. în ma
joritatea cooperativelor agricole vi
zitate. personalul administrativ este 
legat de fel de fel de munci de bi
rou. In loc să fie prezent alături de 
cooperatori în activitatea agricolă și 
de construcții.

Alex. MUREȘAN
corespondentul „Scîflteii* *

• De la Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții sîntem 
informați că din cele 17 fabrici și 
balastiere a căror producție a fost 
oprită de furia apelor, 15 și-au re
luat activitatea. în prezent se lu
crează intens la înlăturarea strică
ciunilor, in vederea repunerii in 
funcțiune a utilajelor la Fabrica de 
produse refractare-Dej și la Fabri
ca de cărămizi de la Satu Mare, u- 
nități grav afectate. La prima fa
brică se lucrează la refacerea zidă
riei la cuptorul nr. 2.

• în industria ușoară, din cele 
59 de Întreprinderi afectate 25 și-au 
reluat activitatea total, iar 28 par
țial.

• în urma măsurilor operative 
luate și a unei munci neîntrerupte 
34 de sectoare de exploatare. 4 
sectoare de transport și 13 fabrici 
din industria lemnului și-au re
luat total activitatea, iar 150 de 
sectoare de exploatare și 22 fabrici 
parțial. Au rămas inactive sau cu 
o activitate sub 30 la sută peste 30 
de sectoare de exploatare și 14 fa
brici din această ramură.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat dl Republicii Socialiste România

Poporul iordanian mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre 
sincerele noastre mulțumiri și sentimentele de recunoștință pentru amabi
lul dumneavoastră mesaj de felicitare primit cu ocazia aniversării Zilei 
independenței a Iordaniei. Transmit Excelenței Voastre cele mai bune 
urări de bunăstare și fericire, precum și prosperitate continuă națiunii 
dumneavoastră.

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Iordaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am aflat cu îngrijorare despre marile inundații din România.
In numele guvernului, poporului Uniunii Birmane și al meu perso

nal exprim sentimente sincere de compasiune in legătură Cu pierderile 
de vieți omenești și distrugerile materiale suferite de poporul român.

NE WIN
Președintele 

Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Socialiștii își exprimă cordiale simpatii față de poporul român, care 
suferă de repetate văluri de inundație ce au cauzat serioase stricăciuni 
în întreaga țară. Sperăm în mod sincer că poporul dv. atît de curajos va 
depăși greutățile și va repara pagubele cît măi curînd posibil sub con
ducerea partidului și guvernului.

Cu deplină îngrijorare și solidaritate internațională

TOMOMI NARITA
Președintele Partidului Socialist 

din Japonia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Stimați tovarăși,

Delegația Partidului Poporului, care face o vizită în Republica Socia
listă România, la invitația Comitetului vostru Central, a aflat cu adîncă 
durere de urmările grele ale catastrofei naturale care s-a abătut asupra 
țării»

în numele tuturor comuniștilor panamezi, delegația noastră dorește 
Să transmită sincerele noastre sentimente față de pierderea de vieți ome
nești. . ..... ..

Exprimăm sincera noastră convingere ca, stnns unite în jurul parti
dului comunist, clasa muncitoare și întregul popor român vor da dovezi 
de eroism și hotărîre pentru lichidarea, in timpul cel mai scurt, a con
secințelor dezastrului, pentru dezvoltarea în continuare a economiei so
cialiste a României.

Reafirmînd solidaritatea noastră,
‘ Cu toată atenția,

RUBEN D. SOUZA
Secretar general, 
Șeful delegației

Șeful statului Cambodgia, prințul Norodom Sianuk, într-o scrisoare 
își exprimă tristețea cu care a aflat știrea despre marile inundații din 
țara noastră și prezintă președintelui Consiliului de Statuai Republicii 
Socialiste România, guvernului și curajosului popor român asigurările 
viei sale simpatii și totala solidaritate a șefului statului, a guvernului și 
poporului cambodgian, care nu vor uita niciodată sprijinul nobil acordat 
de România luptei lor de eliberare națională.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vă rugăm să primiți sentimentele noastre de solidaritate și compa-
,l"“ le8S,U'ă “ WILLIAM KASHTAN

Secretar general 
al P.C. din Canada

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

încîntat de amabila dv. felicitare cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la semnarea Tratatului de stat pentru Austria, rog pe Excelența 
Voastră și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România șă pri
mească sincerele mele mulțumiri. Dv. personal, domnule prim-ministru, 
precum și poporului român îi transmit cele mai bune urări de bună
stare și pentru un viitor fericit.

BRUNO KREISKY
Cancelar federal

al Republicii Austria

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Columbia, Alfonso Lopez 
Michelsen, a adresat o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Româ
niei prin care. în numele guvernului 
și poporului Columbiei, exprimă sin
cera compasiune pentru calamitățile 
care afectează o mare parte a popu
lației și a economiei României.

In telegramă se arată că Columbia 
va sprijini cu hotărîre, în cadrul or
ganismelor internaționale, orice ini
țiativă in vederea acordării de ajutor 
României, pentru depășirea dificul
tăților.

★
înaltul comisar al Națiunilor Unite 

pentru refugiați, Sadruddin Aga 
Khan, a adresat Ministerului Aface
rilor Externe din România o telegra
mă prin care își exprimă sentimen
tele de compasiune față de inunda-, 
țiile din țara noastră.

★
Guvernul R. U. Tanzania, printr-o 

notă oficială transmisă Ambasadei 
române de la Dar Es Salaam, exprimă 
în numele întregului popor tanza- 
nian cele mai sincere condoleanțe 
pentru pierderile grele suferite de 
poporul român in urma marilor inun
dații.

★
Ministrul afacerilor externe al Ro

mâniei, Corneliu Mănescu, a primit

o telegramă prin care ministrul re
lațiilor externe al Republicii Chile, 
Gabriel Valdes, exprimă compasiu
nea poporului și guvernului chilian 
în legătură cu tragicele momente pe 
care le înfruntă națiunea, română, ca 
urmare a inundațiilor care s-au abă
tut asupra țării.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Carnbodgiei, Sarin Chhak. a 
transmis ministrului afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănescu, 
sentimentele sale de profundă îndu
rerare, simpatie și solidaritate în le
gătură cu gravele inundații ce s-au 
abătut asupra țării.

★
In numele său și al familiei, Jaime 

Coutts, fost însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Chile la București, a a- 
dresat ministrului afacerilor externe 
al României. Corneliu Mănescu. o te
legramă prin care exprimă sincere 
regrete în legătură cu calamitățile 
care s-au abătut asupra țării.

★
Congresul național african din Afri

ca de Sud a trimis Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa o telegramă prin care expri
mă guvernului și poporului român 
profundă simpatie, precum și sincere 
condoleanțe familiilor celor care 
și-au pierdut viața.

ALERTĂ
Joi, in pragul serii. Dejul a intrat 

din nou in alarmă. De la Jichișu de 
Jos. o comună situată la 6—7 km de. 
Dej. a sosit pe la ora 17 vestea că 
a avut loc o rupere de nori deasupra 
acestui bazin. Imediat in oraș s-au 
luat măsuri de apărare. Noaptea tir- 
ziu, apele s-au năpustit cu o mare 
forță asupra orașului și, in răstimp 
de trei ore, au inundat un șir de 
străzi. Pe alocuri, apele au atins 
doi mertri. Au fost inundate circa 3U 
case, iar in subsolurile unor clădiri

LA DEJ
și instituții a pătruns apă. Datorită 
măsurilor luate, nici o unitate eco
nomică, nici o instituție nu a suferit 
pagube. Militarii au intervenit cu 
promptitudine, evitindu-se noi vic
time.

Imediat după retragerea apelor, ce
tățenii, cu sprijinul pompierilor, au 
trecut la evacuarea apelor. Inundația 
nu a fost de proporții prea mari. 
Cind transmitem — vineri, ora 19 — 
aflăm că operația de evacuare a ape
lor s-a încheiat în tot orașul.

PE 0 MIE DE KILOMETRI,
de la Baziaș la Marea Neagră

UN FRONT CONTINUU 
DE LUPTĂ NEOBOSITĂ

pentru preîntimpinarea revărsării Dunării
întregul parcurs străbătut de Dunăre pe teritoriul românesc se 

află în aceste zile și în aceste ore în stare de continuă alertă. De 
la Baziaș la Marea Neagră, de-a lungul a 1 072 de kilometri cît mă
soară itinerarul dunărean'românesc, zeci de mii de oameni — înzes
trați cu un puternic arsenal de mijloace tehnice — desfășoară zi și 
noapte marea bătălie pentru a preîntîmpina pericolul inundației.

După cum se știe, prin colectarea tuturor apelor atît de umflate 
de ploile torențiale ale Tisei și ale celorlalți afluenți — pe Du
năre s-a format o mare viitură, o „cocoașă" de ape, care a pătruns 
în zona țării noastre. în zilele următoare va pătrunde și vîrful „co
coașei de ape", culminația viiturii — astfel că nivelurile Dunării vor 
depăși pe toate cele atinse vreodată.

lată de ce întregul mal românesc al Dunării este la ora actuală 
un imens front de luptă, pentru protejarea a zeci de orașe și loca
lități, cu importante uzine, fabrici, șantiere navale, a unor*  întinse 
leagăne de grîne.

Situația viiturii la ora actuală. 
Nivelurile sînt in creștere : in sec
toarele Baziaș—Orșova și Cernavo
dă—Brăila cu 2 cm, intre Turnu- 
Sev'erin—Cernavodă cu 10—15 cm. 
La Brăila și Galați ele scad cu 2 
cm, pentru a se menține staționare 
in aval. Nivelurile oglindesc ritmul 
de creștere șl înaintare a noii mi
turi de pe Dunăre care s-a mani
festat la Baziaș, incepind din 21 
mai. Culminația acestei viituri se va 
face simțită la Baziaș aproximativ 
în zilele de 3—4 iunie, cînd se va 
atinge nivelul de 760—770 cm.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
TOMA GRANFIL

Tomâ Granfil, membru al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugosla
via, care se află -în țara noastră ca 
invitat al guvernului, a făcut o călă
torie in județele Prahova și Brașov.

Oaspetele a vizitat Combinatul pe
trochimic și Rafinăria de la Brazi, 
obiective la care a apreciat nivelul

tehnic al instalațiilor și gradul înalt 
de valorificare a produselor petrolie
re, precum și Uzinele de autocamioa
ne din Brașov, unde s-a interesat de 
modul cum se desfășoară cooperarea 
dintre întreprinderea brașoveană și 
uzine similare din Iugoslavia.

(Agerpres)

LA AMBASADA CEHOSLOVACIEI DIN BUCUREȘTI

Solemnitatea înmînării unor decorații

• TN noaptea de joi spre 
VINERI, IN JURUL OREI 22, DU
NĂREA AMENINȚA SA INUNDE 
DEPOZITUL DE CHERESTEA DE 
LA DRENCOVA. S-au luat măsuri 
urgente pentru evacuarea lui. 
Totodată, s-au evacuat cerealele 
din baza de recepție a portului 
Baziaș. Aproape în același timp, 
s-a produs o alunecare de teren, 
care a antrenat o mare masă de 
pfimint, rocă și copaci, pe liniă 
de cale ferată ce leagă Caran
sebeșul de București, intre Tere- 
gova șl Armeniș. A fost blocat 
și drumul european 94. Imediat 
s-a acționat pentru refacerea ce
lor două căi de comunicație. în 
plină noapte, o sută de militari și 
aproximativ cincizeci de localnici 
au început o încordată bătălie pe 
acest nou front. LA ORA 2 A 
FOST REDAT CIRCULAȚIEI 
DRUMUL, IAR LA ORA 5 CALEA 
FERATĂ.

t> IlIUL CARAȘ, AFLUENT AL 
DUNĂRII, A CRESCUT ÎN CURS 
DE 24 DE ORE CU 59 CM, depă
șind cota de inundații. S-au luat 
măsuri de supraveghere a crește
rii nivelului apelor.
• S-A EXTINS UȘOR INUN

DAREA PLATFORMELOR POR
TUARE TR. SEVERIN ȘI GRUIA, 
în județul Mehedinți sînt inun
date 3 700 ha teren, iar în județul 
Dolj 7 500. Se duce o intensă acti
vitate de consolidare și supraînăl- 
țare a digurilor pentru apărarea 
incintelor Bistreș—Nedeia—jiu și 
Jiu—Bechet.
• ÎN JUDEȚUL OLT. ÎN IN

CINTA POTELU—CORABIA, de 
asemenea se lucrează la comple
tarea terasamentelor și consoli
darea lor. în zonele libere, Oltul 
a Inundat mai multe case din co
munele Vulturești, Vergulești și 
Slătloara. Sînt inundate, în jude
țul Olt, 4 localități, 3 570 ha teren.
• IN JUDEȚUL TELEORMAN 

SE EXECUTA LUCRĂRI DE 
OPRIRE A INFILTRAȚIILOR, DE 
CONSOLIDĂRI ȘI DE PROTEC
ȚIE A TALUZULUI DIGULUI 
TRANSVERSAL DIN INCINTA 
ZIMNICEA—NĂSTURELU. In zo
nele libere s-a supraînălțat digul 
local de la Islaz, pe circa 1500 
metri, șl pe o porțiune de 600 me

tri cel de apărare din portul Tr. 
Măgurele. Suprafața inundată în 
acest județ este . de aproape 
16 000 ha.
• LUCRĂRI DE CONSOLIDA

RE SE EXECUTA ȘI ÎN INCIN
TELE PIETROȘANI—SLOBOZIA 
ȘI MALU ROȘU—GOSTINU, PRE
CUM ȘI GOSTINU—ARGEȘ ȘI 
OLTENIȚA—DOROBANȚtJ, DIN 
JUDEȚUL ILFOV. De asemenea, 
se întărește digul de apărare a 
orașului Giurgiu. în acest județ 
sint inundate parțial două locali
tăți, 10 unități productive, platfor
mele portuare și 45 000 ha teren.
• PE DRUMUL NAȚIONAL 

BUCUREȘTI—CONSTANȚA S-A 
COMPLETAT CU SACI CU PA- 
MÎNT PE CITE 2—3 RlNDURI 
TOATA LUNGIMEA AFECTATĂ, 
în incintele îndlguite din județul 
Ialomița se lucrează de zor Ia 
supraînălțarea șl consolidarea di
gurilor. Distanțele minime între 
suprafața apei și coronamentul 
digurilor sînt: 15 cm la incinta 
Borcea de Jos, compartimentul 3, 
și 30 .cm la incinta Făcăeni—Vlă- 
deni. în județ sînt inundate 724 
case și 12 700 ha. Organele județe
ne au luat măsuri de a trimite un 
important număr de mijloace de 
transport și alte utilaje pentru a 
contribui la urgentarea lucrărilor 
de apărare împotriva apelor a sis
temului Giurgeni.
• IN INCINTA CALMĂȚUI— 

GROPENI—CHIȘCANI DIN JU
DEȚUL BRĂILA AU FOST EXE
CUTATE SUPRATNĂLȚARt, TE- 
HASAMENTE, CONSOLIDĂRI DE 
DIGURI pe o importantă supra
față. Sute de brăileni, sprijiniți 
de un număr important de utilaje, 
continuă zi și noapte munca de 
supraînălțare a digurilor de apăra
re a orașului. în județul Brăiln 
sînt inundate 6 localități, 4 uni
tăți productive și peste 20 000 ha 
teren.
• IN JUDEȚUL GALAȚI, ATIT 

LA DIGURILE DE LA DUNĂRE, 
CIT ȘI LA CELE DF, PE PRUT, 
SE CONTINUA LUCRĂRILE DE 
CONSOLIDARE ȘI ÎNĂLȚARE, 
în acest județ, suprafețele inun
date cuprind 27 540 ha și parțial 
11 localități.
• IN JUDEȚUL CONSTANȚA

SE PUNE UN ACCENT DEOSE
BIT LA ORA ACTUALA PE 
CONSOLIDAREA DIGURILOR DE 
LA I.A.S. OSTROV ȘI A CELUI 
DE APĂRARE A ORAȘULUI 
CERNAVODA. Pe teritoriul jude
țului sînt inundate parțial 13 lo
calități, platforme portuare șl mai 
mult de 8 000 ha de teren.
• O NEÎNCETATA ACTIVITA

TE SE DESFĂȘOARĂ PENTRU 
CONSOLIDAREA DIGURILOR ȘI 
ÎNĂLȚAREA LOR ȘI tN ZONELE 
PERICLITATE ALE JUDEȚULUI 
TULCEA. Aici au fost inundate 
30 localități, din care 12 total, 
2 741 case, aproape 65 000 ha. Din 
zonele inundate au fost evacuate 
aproape 1 600 familii, cu 6 220 per
soane.
• Pentru satisfacerea necesită

ților de forțe, mijloace și materia
le de apărare pentru incintele în
dlguite de Ia Dunăre, Comisia 
centrală de apărare, împreună cu 
unele ministere, a întocmit un 
plan de'măsuri pentru ajutorarea 
județelor din această parte a țării. 
Astfel, a fost prevăzută trimi
terea de îndată a 30 tone folii și 
30 milioane saci de polietilenă, a 
unui milion de saci din țesătură 
textilă, 500 mc material lemnos și 
70 000 de plăci din stufit, 10 000 
fascine și 100 000 pari etc. în spri
jinul localnicilor vor veni, de a- 
semenea, noi grupuri de militari, 
400 de autobasculante șl 6 șlepuri.

• Pe țoale rîurile interioare ni
velurile sînt în scădere, cu o sin
gură excepție — Carașul — care, 
datorită precipitațiilor din ultimele 
două zile, a crescut pîrtă peste cota 
de inundație. Pe porțiuni Izolate 
ale Mureșului. Oltului, Șiretului 
și Prutului, cotele de inundație sînt 
încă depășite, dar fără a repre
zenta un pericol pentru zonele în- 
vecinate.

• EVOLUȚIA VREMII. în cursul 
zilei de ieri, zona ploilor din vestul 
șl nord-vestul țării s-a restrîns, 
limitîndu-se la Banat și Munții 
Apuseni, cu averse locale în Tran
silvania și în bazinul inferior al 
Oltului. Cantitățile păzute nu sînt 
de natură să influențeze sensibil 
cotele rîurllor. Vremea se menține 
în general frumțrasă,

(Agerpres)
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Vineri dimineața a avut loc la re
ședința ambasadorului Cehoslovaciei 
din București solemnitatea înmină- 
rii unor decorații, conferite de preșe
dintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, generalul de armată Lud- 
vik Svoboda, unor generali și ofițeri 
superiori români, pentru contribuția 
adusă la eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist și la întărirea prie
teniei dintre armatele română și ce
hoslovacă.

Inminind distincțiile, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace, Miroslav Sulek, a 
relevat contribuția forțelor armate și 
a voluntarilor români la eliberarea 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist. 
El a subliniat că alături de armata 
sovietică poporul cehoslovac a fost 
ajutat de armatele și de voluntarii ro
mâni, în special pentru eliberarea 
orașelor Banska Bystrica. Zvolen și 
altor localități. Nu vom uita nicioda
tă — a spus vorbitorul — că pe pă- 
mîntul nostru au căzut 60 000 de mi
litari și voluntari români. Apreciem 
foarte mult participarea lor la elibe
rarea Cehoslovaciei. în încheiere, 
ambasadorul a felicitat călduros pe 
cel decorați.

La solemnitate au participat to
varășii Vaslle Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate, șeful Marelui 
Stat Major, general-colonel Mihai 
Burcă și general-colonel Marin Ni- 
colescu, adjuncți ai ministrului, Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general de ar
mată lacob Teclu, președintele Co

Plenara Comitetului
în Capitală a avut Ioc vineri Ple

nara Comitetului municipal al femei
lor, la care au participat Suzanâ Gâ- 
dea. președinta Consiliului Național 
al Femeilor, membre ale Comitetului 
municipal, președinte și vicepreședin
te ale comitetelor de sprijin de pe 
lingă unitățile de ocrotire a mamei și 
copilului, reprezentante ale unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești.

Plenara a dezbătut sarcinile ce re
vin comitetelor de sprijin de pe lin
gă unitățile de ocrotire a mamei și 
copilului : case de copii, spitale, ma
ternități, instituții de educație a ce-

mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, generali 
și ofițeri superiori, activi și in re
zervă, foști combatanți din războiul 
antifascist, ziariști.

Erau prezenți atașați militari ai u- 
nor țări socialiste acreditați la Bucu
rești.

Au fost distinși cu decorația „Pen
tru întărirea prieteniei de arme", 
clasa I, general-colonel Marin Nico- 
lescu, general-locotenent Vasile Io
nel, general-colonel Titus Lupescu, 
general-maior în rezervă Traian 
Constantin Burduloiu și general- 
maior in rezervă Marcel Mihăilescu.

Cu decorația „Pentru întărirea 
prieteniei de arme“, clasa a Il-a, au 
fost distinși general-locotenent Marin 
Dragnea, general-maior Constantin 
Didulescu, general-maior Laurian 
Tiberiu Medvedovlci, general-maior 
Iulian Topliceanu, general-colonel 
în rezervă Constantin Smirnov, ge
neral-maior Dumitru Gafencu, ge
neral-maior Emil Iepure, general*  
maior Constantin Petcu, general- 
maior Dumitru Pletos și general- 
maior Ion Popescu.

Altor 35 de generali și ofițeri su
periori, activi și in rezervă, le-a fost 
conferită decorația „Pentru întărirea 
prieteniei de arme" clasa a III-a.

în numele generalilor și ofițerilor 
români decorați a mulțumit gene- 
ralul-maior in rezervă Traian Con
stantin Burduloiu.

După conferirea distincțiilor a a- 
vut loc un cocteil, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească. (Agerpres)

municipal al femeilor
lor mici, precum și contribuția fe
meilor din Capitală la ajutorarea 
populației din zonele sinistrate.

in încheiere, plenara a adoptat tex
tul unei telegrame adresate secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in care, exprirryndu-se solidaritatea 
deplină cu întregul popor, unit mai 
mult ca oricînd in jurul partidului, 
participantele la plenară se angajea
ză să organizeze diferite manifestări 
în urma cărora să se realizeze cel 
puțin 100 000 lei pînă la sfîrșitul anu
lui care vor fi depuși în contul 
C.E.C.-2 000. (Agerpres)

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
în cadrul programului de dezbateri 

organizate de Academia de Științe 
Sociale și Politice pentru valorifica
rea moștenirii culturale, ieri a avut loc 
în Capitală, sub auspiciile Secției de 
filozofie și logică, o sesiune științifică 
avind ca. temă Concepția filozofică a 
lui Lucian "Blaga. Au participat, 
membri și membri corespondent ai 
■........ ' "i.7

j j
Academiei de Științe Sociale și Poli
tice, cercetători din domeniul filozo
fiei. scriitori, critici literari, publi
ciști, cadre didactice,

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul tovarășul Miron Constainti- 
nescu, președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România.

în numele
unor 

idealuri 
nobile

Absolvenții din acest an ai Insti
tutului pedagogic de 3 ani din Tg. 
Mureș, intr-o însuflețită adunare de 
solidaritate cu populația din zonele 
inundate, au adresat un apel către 
absolvenții tuturor institutelor peda
gogice din țara noastră, în care se 
spune, între altele :

„Noi, absolvenții Institutului pe
dagogic de 3 ani din Tg. Mureș — ro
mâni, maghiari, germani — ca unii 
care am simțit printre primii efec
tele calamității abătute asupra aces
tor frumoase meleaguri, sintem 
conștienți de necesitatea unirii tu
turor eforturilor pentru a diminua 
pagubele suferite. Fii ai oamenilor 

I muncii care au făcut să înflorească 
j această țară și ne-au creat condiții 

optime de studiu și învățătură, aș
teptăm cu nerăbdare să ne aducem 
obolul la înlăturarea urmărilor de
zastruoase ale viiturilor. Vrem să 
ne încadrăm cu trup și suflet în e- 
fortul comun de propășire econo
mică și culturală a poporului.

însuflețiți de aceste nobile idea
luri și pătrunși de răspunderea față 
de Partidul Comunist Român, față 
de popor, adresăm tuturor absolven
ților de la institutele pedagogice din 
țară următorul apel:

— Să nu precupețim nici un 
efort pentru a obține cele mai 
bune rezultate cu putință la exa
menul de diplomă pe care ur
mează să-1 susținem.

— Să ne prezentăm c.u toții la 
catedrele la care vom ft reparti
zați, ia locurile de muncă unde 
țara ne cheamă.

— Să ne ocupăm posturile îna
inte de termen, la 1 august 1970, 
șl să muncim din răsputeri, cot 
Ia cot cu localnicii, pentru re
dresarea economiei și infrumu- 
sețarea satelor noastre, pentru 
ca anul școlar 1970 1971 să se 
deschidă în bune condiții de 
muncă și studiu".

SPRIJIN ACORDAT 
ÎNLĂTURAREA URMĂ

ROMÂNIEI PENTRU
RILOR INUNDAȚIILOR

Din partea unor organizații de Cruce Roșie și altor 
organizații

După cum s-a anunțat, în semn de 
caldă solidaritate cu poporul român 
greu încercat în aceste zile, Crucea 
Roșie Sovietică acordă un ajutor în 
valoare de 50 000 DE RUBLE in ve
derea înlăturării urmărilor grave ale 
calamităților naturale care s-au abă
tut asupra țării noastre.

O primă parte a acestei donații fră
țești a sosit vineri dimineața, pe ca
lea aerului. Pe aeroportul internațio
nal „București-Otopeni" a aterizat un 
avion sovietic „AN-12", avînd Ia hord
I 000 kg de diverse medicamente și
II 000 kg de produse alimentare.

în cursul aceleiași dimineți au mai 
sosit, din partea Crucii Roșii Daneze, 
peste 11 000 kg de medicamente, echi
pament medical, precum și produse 
alimentare.

Crucea Roșie Britanică a lansat, 
prin intermediul televiziunii, un apel 
pentru stringerea de fonduri în va
loare de 50 000 LIRE pentru sinis- 
trații din România.

Crucea Roșie Olandeză a făcut o 
donație suplimentară, in valoare de 
14 000 FLORINI, oonstind din 400 000 
pastile pentru purificarea apei și 1 000 
pachete cu diverse obiecte pentru 
copii.

Crucea Roșie Islandeză a donat o 
tonă de lapte praf.

Din partea Crucii Roșii Tunisiene

Din partea unor firme
Compania aeriană „Alitalia" a ho- 

tărit să transporte gratuit ajutoare 
destinate sinistraților din România.

Din Franța au făcut donații firmele 
„Morey et Fils", „B. Masa", „Gene
ralexport International", pruna 2 000 
FRANCI, iar celelalte cite 500 
FRANCI. „Sociâtâ parisienne d’ex- 
pansion chimique" a oferit 15 kg me
dicamente.

Firmele belgiene „Antigon", „A- 
bradise", „Gylstorff", precum și u- 
nii oameni de afaceri belgieni au 
dăruit in folosul sinistraților 37 500 
FRANCI BELGIENI, iar din Anglia 
„Dominions Export Co. Limited", 
„Taylor Woodrow" și „Rudolf W;olss“ 
cite 500 LIRE STERLINE. firmele 
„Rutzou Ltd", „A. J. Mills and Co. 

I4d.“, ..Polshon Produce" și ..Roma
nian Carpets" cite 100 LIRE STER
LINE

Alte firme din S.U.A. — „Toscany" 
și ..Watson" — au venit in ajutorul 
populației greu încercate în urma re
vărsării apelor cu suma de 5 000 DO- 
lari și respectiv 1 000 DOLARI.

Au comunicat, de asemenea, că do
nează în același scop firmele : „Be

au fost oferite, in folosul sinistraților,
1 500 de pături.

în același timp, Secțiunea de tine
ret a Crucii Roșii Canadiene donează
2 000 DOLARI.

Secretarul general al Societății „A- 
jutorul Bisericii Daneze", Viggo Moel- 
Icrup, a făcut cunoscut că va mai 
dona 80 000 cmc de vaccin TAB, în 
valoare de 200 800 COROANE DA
NEZE.

„Ajutorul Bisericii Norvegiene" a 
comunicat că donează 66 tone de ali
mente conservate.

După un prim ajutor, Societatea 
„Secours Adventiste" a mai donat fil
tre pentru apă și generatoare elec
trice.

Prin punctul de frontieră Stamora- 
Moravița continuă să sosească noi 
ajutoare din partea unor organizații 
de Cruce Roșie, firme și întreprin
deri străine. Autocamioane de mare 
tonaj din Republica Federală a Ger
maniei au adus vineri 7 000 de tre
ninguri, citeva sute de pături din 
lină, mari cantități de antibiotice, 
plasmă, gamaglobulină, băuturi nu
tritive, aparate pentru transfuzii și 
alte instrumente medicale. în aceeași 
zi au mai sosit transporturi cuprin- 
zînd articole vestimentare și încălță
minte — din Austria și Suedia, pre
cum și peste 2 000 kg de lapte praf — 
din Olanda.

și oameni de afaceri
sânger" și „Oxyde" din Olanda — 
1000 și respectiv 2 500 de FLORINI, 
„George Franghistas" din Grecia — 

5 000 de DOLARI S.U.A. ; „Kemi" 
din Danemarca — polivitamine in 
valoare de 15 000 COROANE DANE
ZE : ..Express Internationale Spedi- 
tion" din Austria cu 500 de DO
LARI ; „Lamed", „Ishung" și „E- 
gonia" din Israel — prima cu 
5 500 de LIRE ISRAELIENE. ce
lelalte cu cite 1 000 de DOLARI
S.U.A. ; iar „Industrial Services Ltd." 
cu 1 000 de pături ; „Australian Far
mers Co", din Anglia, cu 1 000 kg me
dicamente ; „C.A.V." din Italia cu
1 milion LIRE ITALIENE. Tot din 
Italia, cunoscuta firmă „FIAT" pune 
la dispoziție trei autovehicule utila
te special pentru drumuri acciden
tate.

Din partea firmei ..Gillette Indus
tries Ltd", directorul pentru export, 
Bernard Petre, a pus la dispoziție 

24 000 de seringi ; firma „Simsa" din 
Anglia a donat 250 LIRE STERLINE, 
firma „Vijver" din Olanda — 1000 
DOLARI, firma „Wulff" din R. F. a 
Germaniei — 3 000 MÂRCI.

Firma „Gevaert Agfa" din Belgia 
trimite un transport de filme medi
cale „Roentgen", în valoare de circa
1 000 DOLARI.

Firma de import-export „Mandero" 
din Berlinul occidental, care a donat 
zilele trecute 5 000 MĂRCI pentru 
sinistrații din România, a donat, în 
același scop, îmbrăcăminte în valoa
re de 1 500 MĂRCI.

Directorul general al firmei „Boeh- 
ler" din Austria, dr. Adolf Bayer, a 
trimis un cec în valoare de 20 000 
ȘILINGI, în vederea sprijinirii re
giunilor lovite de calamitățile natu
rale.

Șeful reprezentanței la București a 
firmei „Hoechst" din R. F. a Ger
maniei, H. Schmahl, a comunicat că 
firma sa donează medicamente și 
alte articole de strictă necesitate în 
valoare totală de 65 000 MĂRCI.

Domnul Bertsch, directorul firmei 
„Maschinen Export und Finanzag" 
din Zurich, a donat 10 000 FRANCI 
ELVEȚIENI, angajindu-se, totodată, 
să trimită specialiști pentru repune
rea în funcțiune, in mod gratuit, a 
mașinilor pe care le-a livrat și in
stalat in România și care au fost 
avariate in urma' inundațiilor.

Denis Patrichios Broker din Gre
cia a donat 300 DOLARI S.U.A.

Rudy Sternberg, proprietarul unei 
ferme daneze, a făcut o donație de 
500 LIRE STERLINE.

Compania de navigație „Hellenic 
Lines" din Pireu donează suma de
2 000 DOLARI.

Conducerea Băncii Reglementelor 
Internaționale din Basel a oferit un 
cec in valoare de 10 000 FRANCI EL
VEȚIENI.

Firma „Salzgitter Industriebau" 
din R. F. a Germaniei a oferit 
suma de 25 000 MĂRCI.

O nouă donație de 100 000 FRANCI, 
in valută sau in natură, a fost fă
cută de firma „Sybetra" din Bru
xelles.

Arebi Sahly, reprezentant al în
treprinderii ..Românoexport" în Re
publica Arabă Libiană, trimite, pen
tru a fi folosită la opera de refa
cere, suma de 1 000 DOLARI.

Ing. Keith Rose, care lucrează in 
România, la sistemul de irigații de 
la Sadova-Corabia, ce se construiește 
în colaborare cu compania engleză 
T.W.I.G., a donat suma de 50 LIRE 
STERLINE.

Farmacista austriacă Marinka Hlad, 
aflată în țara noastră, oferă medi
camente șl îmbrăcăminte în valoare 
de 10 000 ȘILINGI.

Cetățeni străini 
de origine română

Cetățeanul de origine română 
Gheorghiță Malița, stabilit la Gote- 
borg (Suedia), a anunțat că va tri

mite 600 COROANE SUEDEZE pen
tru ajutorarea sinistraților din re
giunile calamitate. De asemenea, el 
a muncit voluntar la încărcarea a 
trei mașini cu îmbrăcăminte destina
tă țării noastre din partea Crucii Ro
șii Suedeze. Tot din Suedia, un grup 
de cetățeni de origine română a 
donat 1120 COROANE SUEDEZE.

Din inițiativa a numeroase persoa
ne de origine română stabilite de 
mulți ani in Marea Britanie, s-au 
creat comitete de ajutorare care au 
lansat apeluri și au colectat pină a- 
cum însemnate cantități de îmbrăcă
minte, încălțăminte, lenjerie, alimen
te, pentru a fi trimise în regiunile 
calamitate, precum și sume de bani 
pentru a fi depuse în Contul 1 000. 
Astfel, intr-o scrisoare adresată am
basadei, Mihail Cîrcîog iși exprimă 
sentimente de profundă Îngrijorare 
pentru tragedia care a lovit țara 
noastră, alâturind un cec de 100 LIRE 
și anunțind că va trimite, de ase
menea, îmbrăcăminte și alimente 
pentru victimele inundațiilor.

Zeno Dragan din Italia, originar din 
țara noastră, a donat me.dicamente in 
valoare de 200 000 LIRE ITALIENE.

Mai mulți cetățeni de origine ro
mână din Venezuela au donat 1300 
DOLARI și 20 colete cu îmbrăcămin
te, medicamente, alimente.

Cu gîndul la patrie
Animați de puternice sentimente 

patriotice, de înalt spirit de solida
ritate umană, cetățenii români aflați 
in aceste zile in străinătate anunță 
hotărirea lor de a contribui la înlă
turarea pagubelor pricinuite de inun
dații și la ajutorarea populației sinis
trate.

Grupul de specialiști români care 
lucrează in Iran la realizarea, prin 
cooperare româno-iraniană, a com
plexului agrozootehnic de la Rasht 
a hotărit să contribuie cu 3 000 
DOLARI S.U.A. la acțiunea de refa
cere a zonelor calamitate.

De asemenea, profesorul român 
Corneliu Filotte, aflat la specializare 
in Italia, a anunțat că donează suma 
de 100 000 LIRE ITALIENE pentru 
populația sinistrată.

Semnificativ este și gestul studen
ților români care învață la universi
tăți din Marea Britanie, precum și al 
celor aflați la cursuri postuniversi
tare. care au organizat o colectă, 
subscriind din bursele lor la fondul 
de ajutorare.

Ni se anunță, totodată, că membrii 
delegației române la Campionatul 
mondial de fotbal din Mexic au ho
tărî! să ofere salariul pe o lună pen
tru fondul de ajutorare destinat ju
dețelor ce au avut de suferit de pa 
urma inundațiilor.



viața internațională
Parlamentul

britanic
a fost

dizolvat
DESCHIDEREA OFICIALĂ 

A CAMPANIEI 
ELECTORALE

Potrivit calendarului electoral 
prestabilit, vineri a fost procla
mată dizolvarea parlamentului 
britanic, moment care declan
șează startul oficial în campania 
electorală.

în cele trei zile anterioare, 
principalele partide politice — 
laburist, conservator și liberal — 
și-au publicat manifestele elec
torale. Acestea constituie plat
formele lor teoretice de pe care 
urmează să lanseze bătălia pen
tru voturi timp de trei săptă- 
mini neîntrerupte, pină la 18 iu
nie, ziua alegerilor. Marii ad
versari tradiționali ai scenei po
litice britanice — laburiștii și 
conservatorii — au folosit me
tode similare in elaborarea ma
nifestelor. Ambele conțin critici 
și învinuiri reciproce, precum și 
cite o listă de promisiuni desti
nate să atragă votul alegători
lor. Fiind nevoiți să justifice 
consumarea celor șase ani ai 
mandatului, autorii manifestului 
laburist au inclus un tablou bi- 
lanțier aureolat cu excedentele 
balanței de plăți și cu alte rea
lizări in domeniul redresării e- 
conomice. Conservatorii contestă 
meritele laburiste, incercind să 
demonstreze că, dimpotrivă, 
administrația actuală ar fi în
registrat repetate eșecuri eco
nomice, o creștere generală a 
prețurilor, un șomaj fără pre
cedent, impozite mari, inflație.

Dezlănțuind o ofensivă de
vastatoare împotriva politicii e- 
conomice laburiste, conservatorii 
supralicitează masiv, totodată, in 
sfera promisiunilor, anunțind 
printre altele că au intenția de 
a introduce „un nou stil de gu-

IN SPRIJINUL VICTIMELOR
INUNDAȚIILOR DIN ROMANIA
Apel comun al societăților de Cruce Roșie 

și al altor organizații internaționale
GENEVA 29. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : Liga 

societăților de Cruce Roșie, Crucea Roșie elvețiană, Uniunea internațională de 
protecție a copilului și Organizația „Copiii lumii" au adresat prin intermediul 
presei un apel în care se spune, printre altele : „Inundațiile fără precedent 
care au devastat România și care continuă să amenințe țara au suscitat sim
patia întregii lumi... Dată fiind gravitatea dezastrului, Liga societăților de 
Cruce Roșie reînnoiește apelul său urgent adresat societăților membre, pen
tru ca nevoile a peste 260 000 de oameni, rămași fără adăpost să fie acoperite".

Vineri după-amiază, în sala cine
matografului Palatului Națiunilor, 
redactori ai presei, radiodifuziunii și 
televiziunii dintr-un mare număr de 
țări au asistat tulburați la proiecta
rea unui film documentar, realizat 
de televiziunea română, despre 
inundațiile din România. în conti
nuare, ambasadorul Ion Datcu, șeful 
misiunii permanente a României pe 
lingă Oficiul O.N.U. de la Geneva, a 
mulțumit secretarului general al 
O.N.U., U Thant, organizațiilor 
ternaționale, Ligii societăților 
Cruce Roșie, Crucii Roșii elvețiene 
și presei pentru solicitudinea arătată 
față de populația sinistrată din țara 
noastră. El a făcut o prezentare a 
proporțiilor calamităților care s-au 
abătut asupra României și a descris 
eforturile poporului român pentru 
ajutorarea victimelor și 'refacerea 
economică.

Luînd cuvîntul în continuare, di
rectorul Biroului operațional de aju
torare al Ligii societăților de Cruce 
Roșie, Jean Pierre Robert Tissot, a 
apreciat că inundațiile din România 
constituie cea mai gravă catastrofă 
cunoscută pînă acum în Europa. El 
a informat pe reprezentanții presei că 
ajutoarele venite din partea societă
ților naționale de Cruce Roșie din 
30 de țări — un adevărat lanț al so
lidarității umane — au atins pînă 
acum valoarea de 4 milioane de 
franci, elvețieni.

Claude Levy, secretar general al 
Uniunii internaționale pentru pro
tecția copilului, a insistat asupra ne-

în
de

cesității de a veni în sprijinul copii
lor afectați de calamități. în expu
nerea ei, Madeline Chevallaz, trimi
sa specială a Uniunii internaționale 
pentru protecția copilului, a evocat 
scenele dramatice la care a asistat 
cu prilejul vizitării regiunilor cala
mitate. Ea a relevat, totodată,. spiri
tul de abnegație al medicilor, perso
nalului sanitar, voluntarilor Crucii 
Roșii și a precizat că sînt necesare 
ajutoare urgente in medicamente, 
îmbrăcăminte, echipament destinat 
spitalelor, ca și pentru reconstrucția 
creșelor, spitalelor și școlilor.

A luat apoi cuvîntul președintele 
organizației „Copiii lumii", Paul 
Chaudet, fost președinte al Confede
rației elvețiene, care a subliniat 
necesitatea intensificării apelurilor 
pentru înlăturarea consecințelor 
inundațiilor.

Secretarul general adjunct al Cru
cii Roșii elvețiene, Jean Pascallis, a 
precizat că Crucea Roșie elvețiană, 
împreună cu organizațiile Caritas, 
Copiii lumii, întrajutorarea protes
tantă elvețiană și întrajutorarea 
muncitorească elvețiană au adresat 
un apel comun, iar afluența care se 
manifestă la conturile de bancă des
chise de cele cinci organizații ilus
trează participarea sinceră a popu
lației la suferințele sinistraților din 
România. Vorbitorul a informat pre
sa că, actualmente, cooperarea din
tre aceste organizații se exprimă prin 
elaborarea unui plan comun de 
ajutor.

S-a dat startul Partidele politice au mobilizat toate mijloacele tehnice în cursa penlru voturile alegătorilor. 
Jeremy Thorpe, unul din liderii partidului liberal, se strecoară pe sub elicea elicopterului pentru a a|unge 

cît mai repede la o nouă întrunire

CEYLON

Sirimavo Bandaranaike 
a început consultările 

pentru formarea 
noului guvern

Rezultatele definitive 
ale alegerilor

După anunțarea oficială a rezulta
telor alegerilor parlamentare din 
Ceylon — care au consemnat victoria 
categorică a Frontului Unit — d-na 
SIRIMAVO BANDARANAIKE a pri
mit, din partea guvernatorului gene
ral William Gapollawa, însărcinarea 
de a forma noul guvern al țării.

Vineri după-amiază, noul premier 
desemnat a început consultările cu 
liderii formațiunilor politice care 
compun Frontul Unit și cu alte per
sonalități ale vieții politice.

Frontul Unit dispune în noul parla
ment de 115 mandate din cele 157.

Formațiunile politice care compun 
Frontul Unit au obținut următoarele 
rezultate : Partidul Sri Lanka Free
dom, condus de d-na Sirimavo Ban- 
daranaike, dispune de 90 de manda
te, iar partidelor comunist și Lanka 
Sama Samaj le revin 6 și respectiv 
19 locuri. Partidul de guvernămint, al 
premierului Dudley Senanayake, dis
pune de numai 17 locuri, Partidul fe
deral — de 13 mandate, iar indepen
denții — de 6.

Convorbirile lui
Mitchell Sharp

la Belgrad
BELGRAD 29 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Vineri dimineața au început 
la Belgrad convorbirile oficiale din
tre ministrul de externe al Cana
dei, Mitchell Sharp, și secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț. 
Convorbirile, desfășurate într-o at
mosferă cordială, deschisă, au con
tinuat după-amiază. Cei doi miniștri 
și-au expuș punctele de vedere asu
pra principalelor probleme interna
ționale printre care un loc impor
tant a revenit securității și colaboră
rii europene, situației din Orientul 
Apropiat și Indochina. Ambele părți 
au subliniat rolul și importanța Or
ganizației Națiunilor Unite. Mitchell 
Sharp și Mirko Tepavaț au acordat 
o atenție deosebită relațiilor bilatera
le dintre Canada și Iugoslavia, .su
bliniind necesitatea întăririi colabo
rării dintre cele două țări în toate 
domeniile de activitate.

Tot vineri, președintele Iosip Broz 
Tito l-a primit pe ministrul de ex
terne canadian și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

LUPTE VIOLENTE 
ÎN CAMBODGIA

Noi unități saigoneze dislocate 
pe teritoriul cambodgian

PNOM PENH 29 (Agerpres). — Presiunea exercitată de forțele de rezis
tență populară din Cambodgia asupra pozițiilor deținute de trupele adminis
trației de Ia Pnom Penh s-a accentuat în trei sectoare — la Prey Vieng, pe 
plantațiile franceze de cauciuc de la Chup și in regiunea orașului Kompong 
Cham, transmite agenția France Presse.

La Prey Vieng au loc cele mai 
violente lupte. Pe plantațiile de 
cauciuc de la Chup forțele de re
zistență populară au lansat joi sea
ra un puternic asalt precedat de un 
intens bombardament de mortiere. 
în ceea ce privește evoluția ostilită
ților din alte regiuni, un purtător 
de cuvint militar al regimului de la 
Pnom Penh a furnizat presei urmă
toarea situație : la Prek Lak tru
pele generalului Lon Noi s-au re
tras de pe plantațiile de cauciuc 
datorită unei presiuni foarte puter
nice a forțelor rezistenței populare ; 
orașele Kratie și Stung Treng, pre
cum și districtul 
situat la nord 
sub controlul 
rezistență.

Pe de altă 
presă anunță 
fost dislocate 
Corespondentul agenției U.P.I. rela
tează că pe teritoriul cambodgian a 
fost deschis incă un „front de 
operațiuni militare". Peste 10 000 de 
soldați din infanteria marină, trupe 
de desant și din alte genuri de arme 
au lansat o ofensivă în partea de 
sud-est a Cambodgiei, într-o regiu
ne situată la aproximativ 15 km de 
localitatea Takeo, unde, în cursul 
luptelor, forțele rezistenței populare 
au provocat trupelor regimului de 
la Pnom Penh și celor americano- 
saigoneze pierderi în oameni și ma
teriale de luptă. Agenția France 
Presse relatează că printr-o serie de 
acțiuni militare rapide forțele popu
lare de rezistență au stabilit o bază 
solidă în patru provincii din Cam
bodgia — Ratanahiri, Stung Treng, 
Mondolkiri și Kratie — controlînd 
total sau parțial teritoriul lor.

Știrile transmise din Bangkok de 
agențiile americane de presă infor-

Taring Krasang, 
de capitală, se află 
forțelor populare de

parte, agențiile de 
că in Cambodgia au 
noi unități saigoneze.

mează că o delegație militară tai- 
landeză, condusă de comandantul 
suprem al forțelor terestre, a plecat 
la Pnom Penh. Surse din capitala 
cambodgiana apreciază că delegația 
tailandeză va examina aspectele 
concrete ale ajutorului militar tai- 
landez ce ar urma să fie acordat re
gimului Lon Noi.

Un comunicat, al Frontului Națio
nal Unit al Cambodgiei, citat de a- 
genția V.N.A., menționează că forțe
le de rezistență populară au scos din 
luptă 1 800 de militari inamici, din
tre care 700 americani, în perioada 
2 aprilie — 15 mai, în provinciile 
Kompong Cham și Svay Rieng. Se 
menționează că, în aceeași perioadă, 
au fost distruse sau avariate 150 ve
hicule militare și că 17 avioane au 
fost doborite.

TRUPE TAILANDEZE 
ÎN LAOS

VIENTIANE. — Postul de radio 
Pathet Lao informează despre intra
rea pe teritoriul Laosului a unor iru- 
pe tailandeze care, alături de cele 
americane, sud-vietnameze și ale gu
vernului regal de la Vientiane, parti
cipă la o amplă operațiune militară 
în provincia Champassak. în același 
timp, postul de radio anunță că a- 
vioane ale forțelor aeriene ale S.U.A,, 
decolînd de la baze militare din Tai- 
landa și Vietnamul de sud și de pe 
portavioanele flotei a 7-a, au bom
bardat mai multe provincii din su
dul Laosului.

S.U.A. — „Marșul împotriva războiri-*  
lui și a discriminării" organizat la 

Atlanta

agențiile de presă transmit
Lucrările sesiunii Adu

nării Federale a R.S. Ceho
slovace au vineri la
Praga, în prezența conducătorilor de 
partid și de stat cehoslovaci. Depu
tății au dezbătut și aprobat informa
rea prezentată de L. Strougal, pre
ședintele guvernului R. S. Cehoslova
ce, cu privire la activitatea de pînă 
acum a guvernului și la sarcinile sale 
de viitor.

cadre de conducere ale întreprinde
rilor de comerț exterior ungare, spe
cialiști unguri și străini sosiți la 
Budapesta.

vernare". Pe de altă parte, li
derii laburiști se mulțumesc să 
combată concepțiile conserva
toare și își bazează campania 
lor electorală pe ideea continui
tății unui program de lungă du
rată. Manifestul lor susține că 
laburiștii au reușit să aducă 
economia britanică la nivelul ce
lor mai puternice economii din 
lume și cere corpului electoral 
să împiedice pe conservatori să 
ruineze opera începută. Tactica 
nu este de altfel nouă, ea a mai 
fost aplicată cu succes de fostul 
premier conservator Harold 
Macmillan, in alegerile generale 
din 1959, sub lozinca : „Nu-i lă- 
sați pe laburiști să ruineze rea
lizările noastre".

Analizînd textele și pozițiile 
celor două partide într-un lung 
șir de probleme, mulți obser
vatori politici apreciază că acele 
diferențe contrastante care sepa
rau c.indva pe laburiști de con
servatori au ajuns astăzi aproa
pe insignifiante. Cu mici deose
biri de nuanță, și unii, și alții 
pregătesc măsuri legislative antî- 
sindicale sub denumirea de „re
formă", își reafirmă angajamen
tele față de politica N.A.T.O., 
sînt adepți in egală măsură ai 
intrării in Piața comună etc.

Multe vor depinde, 
de volumul capacității 
gandistice a partidelor, 
aruncă acum cele mai mari fon
duri și cele mai bune forțe in 
circumscripțiile electorale. începe 
obișnuitul carusel amețitor al 
afișajului, al publicității in ziare, 
al emisiunilor zilnice la radio și 
televiziune, al sondajelor săp
tămânale, al megafoanelor mo
bile, al adunărilor publice, pre
cum și faimosul „canvas" — ri
dică pelerinajul candidatului din 
poartă în poartă pentru a con
tacta direct pe alegător și a-i 
cere votul.

Liviu RODESCU

Cea de-a 12-a ședință de 
lucru a convorbirilor sovie- 
to-americane cu prlvire la ui
tarea cursei înarmărilor strategice a 
avut loc vineri, în capitala Austriei. 
Următoarea întîlnire a reprezentanți
lor celor două țări este programată 
pentru marțea viitoare.

Bastionul rasist"
îsi construiește

5 >

fortificații
Săptămînalul „Observer" informea

ză în ultimul său număr că guvernul 
rasist al Republicii Sud-Africane 
construiește in Malawi o bază mili
tară aeriană. Deși există unele măr
turii concludente in acest sens, auto
ritățile de la Pretoria păstrează tă
cere. Potrivit ziarului citat, viitoarea 
bază va fi situată lingă Lilongwe și 
ar fi a treia bază militară a R.S.A. 
în afara granițelor sale. Celelalte

Londra.

CANCERUL —
Date din ce în ce 

mai complete par să 
confirme că cel pu
țin unul din tipurile 
de cancer uman este 
provocat de un virus 
care ar putea fi 
tagios, a susținut 
Donald Morton, 
secției de imunoîogie 
malignă de la Centrul 
federal de cercetări on
cologice din S.U.A., în- 
tr-o comunicare 
zentată la 
Congresului 
țional al 
care se desfășoară la

con- 
dr. 

șeful

pre
lucrările 
interna- 

cancerului,

desigur, 
propa- 
care-și

două sînt situate în Africa 
vest, la Katimo Mulilo și 
Bay. Ele fac parte dintr-un 
apărare a „bastionului alb", 
metrul căruia se semnalează
frecvent ciocniri între partizani 
trupe ale regimurilor rasiste din a- 
ceastă regiune.

de sud- 
Walvis 

plan de 
în peri- 
tot mai

Și

O BOALĂ CONTAGIOASĂ?

Houston (Texas). Mor
ton a prezentat dovezi 
din care rezultă că sar- 
comul, un tip de can
cer care atacă oasele, 
cartilajele, mușchii, 
tendoanele, precum și 
țesuturile adipoase, este 
în mod cert 
de un virus, 
prezență, deși 
fi depistată 
tudine, este

provocat 
a cărui 
n-a putut 
cu certi- 

dovedi- 
tă de o serie de ca
racteristici ale declan
șării și evoluției ma
ladiei. El a precizat că 
a descoperit anticorpi

Ia 74 din 80 de per
soane bolnave de sar- 
com. Aceiași anticorpi 
specifici sarcomului au 
fost constatați la ma
joritatea membrilor , a 
31 de familii în al *ă-  
ror arbore genealogic 
au existat bolnavi de 
sarcom. Acești anti
corpi dovedesc, pe lin
gă celelalte date cli
nice. după părerea lui 
Morton, „prezența u- 
nui agent virotic ca
pabil de contagiune 
prin venirea în con
tact cu bolnavii de sar
com".

PETROLUL ÎN SLUJBA 
DEZVOLTĂRII ȚĂRII

Un interviu al șahinșahului Iranului
TEHERAN 29. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Popovici, trans
mite : Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi, a subliniat — 
într-un interviu acordat radiotelevi- 
ziunii franceze — rolul uriașe
lor zăcăminte petrolifere în pro
cesul de dezvoltare industrial- 
eoonomică a țării. Referindu-se la 
negocierile care au loc între Iran și 
consorțiul petrolier occidental care 
acționează în această țară, șahinșahul 
a. precizat că partea iraniană cere 
extragerea și comercializarea unei 
cantități sporite de țiței. „Noi avem 
peste 27 milioane locuitori, iar veni
turile provenite din vînzarea petro
lului sînt folosite în scopul dezvol
tării țării, al ridicării nivelului de 
trai al populației. De aceea, dorim 
să putem extrage și vinde cît mai 
mult", a spus șahinșahul Iranului.

Răspunzind unei întrebări referi
toare la poziția Iranului în conflictul 
din Orientul Apropiat, Mohammad 
Reza Pahlavi a amintit că țara sa 
sprijină rezoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. din 22 noiembrie 
1967. în legătură cu aceasta, șahin
șahul a arătat că este de neconceput

ca în epoca actuală să poți accepta 
principiul anexiunii unor teritorii 
prin forța armată, menționînd tot
odată dreptul Israelului la existență 
și securitate.
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î 
î
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MOSCOVA — Mișcările seismice 
Care au zguduit o serie de regiuni 
din Republica Sovietică Socialistă 
Autonomă Daghestan nu au încetat 
încă. Ziarul „Sovetskaia Rossia" 
scrie că la centrul seismic „Maha- 
cikala" a fost înregistrat la 28 mai 
un nou cutremur, care, la epicentru, 
a provocat distrugeri,

BUDAPESTA — Dacă în ultimele 
două zile la Budapesta nivelul Du
nării a scăzut cu aproape un metru, 
pe cursul mijlociu al Tisei și in spe
cial la Szeged, nivelul apelor crește 
intr-un ritm rapid. Vineri, unda de 
viitură a atins aici 932 cm, depășind 
cu mult cota de inundație. Lupta 
pentru apărarea orașului continuă 
fără încetare cu participarea a mii 
și mii de oameni. Vineri după-amia
ză s-a anunțat că în mai multe lo
calități apele Tisei au străpuns bara
jele și digurile.

La tîrgul internațional de 
la Budapesta a avut loc vineri 
„Ziua României". Cu acest prilej, pa
vilionul țării noastre a fost vizitat de

Președintele Nixon a pro
nunțat joi seara un discurs 
în fața studenților universității din 
Knoxville, statul Tennessee. A fost 
prima apariție a șefului statului ame
rican într-un „campus" universitar 
de la declanșarea intervenției mili
tare in Cambodgia, care a provocat, 
după cum se știe, un puternic val 
de proteste în rîndul studenților. 
După cum relatează agenția Reuter, 
președintele a fost deseori întrerupt 
în timpul discursului, din rîndul au
dienței puțind fi auzite cereri ca 
„Dorim pacea acum !“, „Puneți 
păt războiului 1“ etc.

Populația Indiei era 
543 877 000 locuitori la 1 februarie 
se precizează în date oficiale comu
nicate la Delhi. Se menționează că 
numai in cursul lunii ianuarie 1970, 
populația țării a crescut cu 1 136 519 
locuitori.

Cunoscutul scriitor englez 
Graham Greene, stabilit în pre
zent în Franța, a declarat 
se retrage din Academia 
Artă și 
semn de 
gresiunii 
Vietnam, 
fost ales 
academiei în 1961.

Știință a S.U.A. 
protest împotriva 

Statelor Unite 
Graham Greene 

membru de onoare

că 
de 
în 
a- 
în 
a 

al

ca

de
a.c.,

La Stockholm a fost des
chis un centru de informa
ții al R.P.D. Coreene. La con
ferința de presă care a avut loc cu 
acest prilej, conducătorul centrului 
a făcut cunoscut că acesta va acțion; 
pentru înțelegere reciprocă între po
poarele coreean și suedez și pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre ele.

„Omul și orașul anului 2000" este tema celui de al 5apte' 
lea Congres al Fundației culturale europene, care și-a deschis lucrările la 
Rotterdam. Alegerea sediului reuniunii nu este intîmplătoare, întrucit Rotter- 
damul sărbătorește anul acesta cea de-a 25-a aniversare a reconstrucției sale, 
după cel de-al doilea război mondial. Congresul și-a propus să studieze : 
educația omului secolului al XXI-lea ; științele sociale și industria, precum 
și probleme de urbanism, avînd drept teme „spațiul necesar omului în ora
șul anului 2000“ și „lumea rurală a anului 2000".

La Paris a sosit joi în vi
zită amiralul S. G. Gorșkov, 
comandantul suprem al Flotei Mariti
me Militare a Uniunii Sovietice, in
formează agenția TASS. în aceeași zi, 
el a fost primit de Michel Debră, 
ministru de stat însărcinat cu apăra
rea națională a Franței.

MOSCOVA: O CC/rfe
X

închinata lui Caragiale
în editura „Molodaia Gvardia" 

din Moscova a apărut recent, în se
ria de biografii intitulată „Viața 
unor oameni remarcabili", inițiată 
de Maxim Gorki încă din anul 1933, 
volumul ,,Caragiale", semnat de cu
noscutul scriitor sovietic Ilia Kon- 
stantinovski.

Utilizînd un bogat material fap
tic, autorul evocă nu numai cele 
mai semnificative momente ale co
pilăriei, tinereții și maturității lui 
Ion Luca' Caragiale, ci zugrăvește 
totodată un amplu tablou al socie
tății românești de la sfîrșitul seco
lului trecut și începutul secolului 
nostru. Aceasta îi permite apoi să 
sublinieze legătura indisolubilă din
tre creația autorului „Scrisorii pier
dute" și epoca sa, să releve realis
mul profund al acestei creații, ex
cepționala ei valoare artistică.

Alături de portretul scriitorului 
Caragiale, conturat cu o deose
bită grijă pentru exactitatea de
taliilor, sint schiț’ate și o se
rie de profiluri ale altor scriitori 
și oameni de cultură a căror tra
iectorie a vieții s-a interferat cu 
cea a marelui clasic al literaturii 
noastre. Astfel, autorul evocă ex- 

Mihai
Eminescu, prietenia dintre el și 

pe drept 
cuvint, că destinele celor doi sînt 
legate între ele, că atitudinea scrii
torului satirje față de drama poetu
lui prezintă un mare interes pentru 
înțelegerea personalității lui Cara
giale.

presiv personalitatea lui

Caragiale, considerind,

Unele glorii scriitoricești, spune 
autorul biografiei, se consumă re
pede, ca niște focuri bengale, fără 
nici o șansă de a dăinui peste vre
me. Există însă și un alt gen de 
glorie — temeinică și înțeleaptă, 
care crește treptat, devine tot mai 
deplină odată cu scurgerea.vremii. 
Tocmai o astfel de glorie i-a fost 
hărăzită lui Caragiale. Căutînd să 
răspundă la întrebarea : pe ce se 
întemeiază popularitatea operelor 
lui Caragiale, prin ce sînt ele atît 
de aproape de mintea și simțămin
tele contemporanilor, autorul subli
niază că dacă ceea ce a spus Ca
ragiale despre epoca lui cu mai bine 
de o jumătate de veac în urmă gă
sește un viu ecou in rîndurile oa
menilor de azi, aceasta înseamnă 
că el are forța și tinerețea veșnică 
a clasicilor, ale căror creații se răs- 
pîndesc tot mai larg odată cu tre
cerea vremii. Caragiale apare adine 
contemporan privirii omului din cea 
de-a doua jumătate a secolului 
nostru, scrie mai departe autorul, 
și pentru că creația lui este consa
crată uneia din problemele funda
mentale care preocupă lumea noas
tră — aceea a relațiilor dintre indi
vid și mecanismul social. „Ion Luca 
Caragiale apare astăzi ca un simbol 
al talentului și inteligenței poporu
lui său — conchide Ilia Konstanti- 
novski. Biografia și creația 
torului român au devenit o 
a istoriei culturii mondiale".

scrii- 
parte

S. PODINA
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Toronto—„locul de întîlnirr
al tării Marilor Lacuri• •

Mașina ne poartă cu 
o viteză amețitoare 
de-a lungul zonei Ma
rilor Lacuri. După po
pasul in liniștita capi
tală a Canadei ne în
dreptăm spre Toronto.

însoțitorul ne ex
plică sensul etimologic 
al numelui orașului in 
care vom pătrunde cu- 
rind. Toronto, in lim
ba irocheză, înseamnă 
„loc de intilnire". Că 
acest al doilea oraș al 
Canadei este un ade
vărat loc de intilni
re iți dai imediat sea
ma de la primul con
tact cu viața sa trepi
dantă.

Razele slabe ale soa
relui care apune se re
flectă in edificii impu
nătoare din oțel și sti
clă : sînt zgirie-norii 
construiți in ultimii 
ani. Alături de aceștia, 
multe clădiri cenușii, 
ridicate prin deceniul 
al treilea. Astfel se pre
zintă „Young Street", 
„Bag Street" sau alte 
artere principale ale 
orașului, unde sint în
grămădite băncile, bi
rourile și magazinele. 
Dacă privești planul a- 
cestei părți a orașului 
ai putea'crede că ci
neva a rupt o foaie 
dintr-un caiet de arit
metică și a scris cu mi
gală denumirea străzi
lor de-a lungul liniilor 
drepte care împart

foaia de hirtie in pă
trățele egale.

Imaginea cartierelor 
orașului, a acelor 
locuri care justifică 
denumirea sa, este ca
racteristică. Aici și-au 
dat intilnire oameni, a- 
parținînd 
diverse 
islandezi, 
ponezi, 
germani, olandezi... A- 
proape că nu există 
popor care să nu-și 
aibă reprezentanți in 
acest oraș poliglot. 
Fiecare din grupurile 
ce alcătuiesc acest mo
zaic de naționalități iși 
are cartierul, magazi
nele, restaurantele, ci
nematografele sale, 
într-un cuvint, fiecare 
iși respectă tradițiile 
și obiceiurile. .

La marginea de sud- 
est a orașului există 
un loc unde denumirea 
sa iși amplifică semni
ficațiile. în lunile au
gust și septembrie, în 
fiecare an aici iși des
chide porțile „Expozi
ția națională canadia
nă", prilej de cunoaș
tere și de stringere a 
legăturilor intre oa
meni de afaceri din 
diferite țări. Prezența 
țării noastre, in mai 
multe rinduri, la aceas
tă expoziție, ca de alt
fel și numeroase alte 
contacte care au avut 
loc în ultimii ani între

celor mai 
naționalități : 
chinezi, ja- 

portoricani,

reprezentanți ai vieții 
publice sau oameni de 
afaceri din cele două 
țări au constituit tot 
atitea modalități de 
extindere și diversifi
care a legăturilor re
ciproc avantajoase, pe 
plan economic, tehni- 
co-științific sau poliție 
dintre ~ ~
nada.

Din cărțile de geo
grafie 
minte 
Canade
„un imperiu al lem
nului și griului". Par- 
curgind timp de citeva 
zile perimetrul indus
trial al orașului To
ronto — care concen
trează singur mai mult 
de 4 000 de întreprin
deri — nu am putut să 
nu suprapun tradițio
nalei imagini una nouă, 
sugerind grăitor conti
nua dezvoltare a acestei 
țări. Marea majoritate 
a acestor întreprinderi 
sint așezate in afara 
orașului, impresionind 
prin gradul înalt de 
mecanizare și raționa
lizarea procesului de 
muncă. Aici, ca și in 
alte locuri, sînt puse in 
valoare bogatele resur
se naturale șt energe
tice de care dispune 
Canada și care ii asi- 

. gură o poziție de prim 
rang in producția in
dustrială a lumii.

România și Ca-

păstrasem în 
imaginea unei 

simbolizind

Teodor COSTEA
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